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 بطي اهلل السمحَ السحٗي
 

 املكدوٛ
 

اضطط املؿطع يف نجري َٔ ايسٍٚ ؼت تأثري ظطٚف عسٜس٠ ْٚتٝذ١ تأثطٙ بايٓعع١ االدتُاع١ٝ 
يف ايكإْٛ اىل ايتسخٌ يف تٓعِٝ عكس االهاض ٚؼسٜس قتٜٛات٘ عٝح ٜٗتِ بعطٚف ابطاَ٘ ٚؾطٚط٘ 

ٚقس از٣ شيو اىل إ ٜتطٛض عكس االهاض َٔ عكس قا٥ِ ع٢ً ايطضا ٚاالختٝاض اىل عكس . املؤز١ٜ اىل اْتٗا٥٘
 .ٚقس َطت ْعط١ٜ ايعكس بجالث١ َطاسٌ مما ؾهًت تٝاضات ثالث١. قا٥ِ ع٢ً اؾرب ٚااليعاّ

َا ٜعطف بايٓعع١ االدتُاع١ٝ مبا تطُٓت٘ َٔ محا١ٜ يًطعفا٤ ٚايتٝاض ايجاْٞ ْؿأ : ايتٝاض االٍٚ
بعس اؿطبني ايعاملٝتني َٚا صاسبُٗا َٔ اظَات اقتصاز١ٜ اَا ايتٝاض ايجايح فٗٛ ايصٟ ْؿأ عٔ ايتؿطٜع 

ٚيكس تساخًت ٖصٙ ايتٝاضات . املصاسب يػٝاغ١ االقتصاز املٛد٘ ٚاييت ازت اىل اتػاع زا٥ط٠ ايعكٛز اؾرب١ٜ
ٚنْٛت ايتطٛض املعاصط يٓعط١ٜ ايعكس َٚٔ ابطظ َعاٖط تطٛض عكس االهاض االَتساز ايكاْْٛٞ يعكٛز 

االهاض ايصٟ ٜتُتع املػتأدط يف ظً٘ عُا١ٜ قا١ْْٝٛ يف َٛاد١ٗ املؤدط عٝح ٜبك٢ َٓتفعًا باملأدٛض َا 
ٜؿا٤ ٚيٝؼ يًُؤدط اخطاد٘ َٓ٘ ٚامنا ي٘ ايتُػو بػبب َٔ االغباب احملسز٠ املٓصٛص عًٝٗا قاًْْٛا 

 .()ٚاملصنٛض٠ ع٢ً غبٌٝ اؿصط ٚايتشسٜس ٚاييت تعترب َٔ ايٓعاّ ايعاّ
طبك١ )ٚقس تسخٌ املؿطع ايعطاقٞ َطات عسٜس٠ يًشس َٔ اغتػالٍ ايطبك١ ايك١ٜٛ اقتصازًٜا 

فاصسض عس٠ قٛاْني نإ اخطٖا قإْٛ اهاض ايعكاض ( طبك١ املػتادطٜٔ)يًطبك١ ايطعٝف١  (املؤدطٜٔ
 ٖٚهصا َٓح قإْٛ اهاض ايعكاض املػتأدطٜٔ سل االستفاظ باالَانٔ املؤدط٠ بعس 1979يػ١ٓ  (87)املطقِ 

اَس سسز ادطتٗا ٚبصيو َٓع املؿطع اغتػالٍ املؤدط ؿاد١ املػتأدط املًش١ يًُأدٛض ْعطًا مل ٜكطضٙ َٔ 
االَتساز ايكاْْٛٞ يعكٛز االهاض ٚيهٔ املؿطع ايعطاقٞ ازضانًا َٓ٘ يجكٌ ٖصا ايكٝس ع٢ً املايو عٝح وس 

َٔ ايتصطف فُٝا ميًو ٚيػطض ايتدفٝف َٔ ٖصا ايكٝس ٚملطاعا٠ ايعطٚف اييت قس ؼٝط باملؤدط اداظ 
ْٚعطًا ملا . اْٗا٤ سل املػتأدط يف االَتساز ايكاْْٛٞ يف ساي١ تٛفط ضطٚض٠ يسٜ٘ تًذ٦٘ يًػهٔ يف املأدٛض

يًططٚض٠ املًذ١٦ َٔ ا١ُٖٝ باضظ٠ يف ايتطبٝكات ايكطا١ٝ٥ سٝح اٚضز املؿطع ايكاعس٠ ايعا١َ يف ايفكط٠ 
ٚيهٌ َا تكسّ فكس . َٔ قإْٛ اهاض ايعكاض ايعطاقٞ ٚطًب َٔ ايكطا٤ ايكٝاؽ عًٝٗا (17)َٔ املاز٠  (ى)

 :اخرتْا ٖصا ايبشح يتٓصب زضاغتٓا ع٢ً َا ًٜٞ
ايتعطف ع٢ً َا تٛصٌ ايٝ٘ ايكطا٤ ايعطاقٞ بؿهٌ عاّ ٚقطا٤ اقًِٝ نٛضزغتإ بؿهٌ خاص  -1

خالٍ ايػٓٛات اييت تًت صسٚض ايكإْٛ ٚمبا تٛفط يسٜٓا َٔ قطاضات املٓؿٛض٠ َٓٗا ٚغري 
 .املٓؿٛض٠

                                                           
 .78، ص1962فاضٌ اؿبؿٞ، االَتساز ايكاْْٛٞ يعكٛز االهاض، زاض االٌَ يًٓؿط، . ز ()
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تكِٝٝ ايكطاضات ايكطا١ٝ٥ يف ٖصٙ املػأي١ امل١ُٗ اييت تطنت الدتٗاز احملانِ االغت٦ٓاف١ٝ ٚاييت  -2
 .تٓعطٖا متٝٝعًا

ٚيف ض٤ٛ َا تكسّ فكس قػُٓا ٖصٙ ايسضاغ١ اىل اضبع١ َباسح، االٍٚ غٝهٕٛ عٔ َفّٗٛ ايططٚض٠ 
اَا ايجاْٞ فػٝهٕٛ عٔ ساالت ايططٚض٠ املًذ١٦ املتعًك١ بؿدص املؤدط اَا . اجمل١٦ ٚؾطٚطٗا ايكا١ْْٝٛ

ايجايح فػٝهٕٛ عٔ ساالت ايططٚض٠ املًذ١٦ املتعًك١ عاي١ ايعكاض ايصٟ ٜؿػً٘ املؤدط اَا ايطابع فػٝهٕٛ 
عٔ ساالت ايططٚض٠ املًذ١٦ املتعًك١ بطبٝع١ عٌُ املؤدط ٚاْٗٝت عجٞ غامت١ بٝٓت فٝٗا َا تٛصًت 

ايٝ٘ َٚا اضاٙ َٔ َكرتسات غصٛص َٛضٛع عجٞ ٖصا ٚايصٟ ْٗذت فٝ٘ املٓٗر ايتشًًٝٞ يًكإْٛ 
 .ايعطاقٞ
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 املبخح االٔه
 وفًّٕ الضسٔزٚ املمج٠ٛ ٔشسٔطّا الكإٌٌٗٛ

 
يػطض االساط١ مبفّٗٛ ايططٚض٠ املًذ١٦ ٚؾطٚطٗا ايكا١ْْٝٛ َٔ ناف١ دٛاْب٘، غٛف ْكػِ ٖصا 
املبشح اىل َطًبني، سٝح ْتٓاٍٚ يف املطًب االٍٚ َفّٗٛ ايططٚض٠ املًذ١٦ ْٚتططم يف املطًب ايجاْٞ اىل 

 .ايؿطٚط ايكا١ْْٝٛ يًططٚض٠ املًذ١٦
  

 املطمب االٔه
 وفًّٕ الضسٔزٚ املمج٠ٛ

 
عطف املؿطع ايعطاقٞ ايططٚض٠ املًذ١٦ نػبب َٔ اغباب ايتد١ًٝ َٓص اٚا٥ٌ االضبعٝٓات فاصسض 

اال اْ٘ مل ٜعط تعطٜفًا قسزًا . 1979يػ١ٓ  (87)عسز َٔ ايكٛاْني نإ اخطٖا قإْٛ اهاض ايعكاض املطقِ 
َٔ ايكإْٛ اعالٙ ٚسسز هلا  (17)َٔ املاز٠  (ى)يًططٚض٠ املًذ١٦ بٌ تٓاٍٚ ايكاعس٠ ايعا١َ يف ايفكط٠ 

ؾطٚطًا ميهٔ االٖتسا٤ بٗا يف ٖصا ايؿإٔ ٚعطف ايبعض َٔ ايؿطاح ايططٚض٠ املًذ١٦ باْٗا اؿاد١ ايؿسٜس٠ 
 ٚعطفٗا () نُا عطفٗا ايبعض االخط باْٗا اؿاد١ املاغ١ الْؿػاٍ ايساض املؤدط٠()يؿػٌ ايساض املؤدط٠

 ٜٚالسغ باْ٘ يٝؼ يًططٚض٠ املًذ١٦ تعطٜف ()اخطٕٚ باْٗا اؿاد١ املاغ١ ايؿسٜس٠ الؾػاٍ ايساض املؤدط٠
ؾاٌَ ٚضٛابط عا١َ بٌ اْٗا َػأي١ ْػب١ٝ ؽتًف ٚتكاؽ سػب َعاٜريٖا ٚتتػري بتػٝري ايعطٚف 

عًٝ٘ يف ضأٟ ميهٔ تعطٜف ايططٚض٠ املًذ١٦ باْٗا ايططٚض٠ املتشه١ُ اييت . ٚاملالبػات اييت ؼٝط بٗا
فطضت ع٢ً املؤدط نطًٖا ػعً٘ يف ساي١ َاغ١ اىل اؾػاٍ ايساض املؤدط٠ يًػري ٚهب إ تهٕٛ ايططٚض٠ 

خاضد١ عٔ اضاز٠ طايب ايتد١ًٝ ال فطز ضغب١ ٜطّٚ ؼكٝكٗا املؤدط ٖٚصا َا اغتكط عًٝ٘ قطا٤ قانِ 
االغت٦ٓاف بصفتٗا ايتُٝٝع١ٜ فكس شٖبت قه١ُ اغت٦ٓاف بابٌ اىل ايكٍٛ باْٗا ايططٚض٠ املتشه١ُ اييت 

 ٚتؤنس قه١ُ اغت٦ٓاف َٓطك١ اضبٌٝ بإ ايططٚض٠ هب إ ()فطضت ع٢ً املؤدط نطًٖا ٚيٝؼ اختٝاضًا
تهٕٛ خاضد١ عٔ اضاز٠ املؤدط ٚإ فطز سادت٘ يًساض َٛضٛع ايسع٣ٛ يًػهٔ فٝٗا ال ٜؿهٌ ايططٚض٠ 

                                                           
 .327، ص1987، َطنع ايبشٛخ ايكا١ْْٝٛ، بػساز، 1غعسٕٚ ايعاَطٟ، ايٛدٝع يف عكٛز املػُا٠، عكسٟ ايبٝع ٚاالهاض، ط. ز ()
 .5، ص1980، زاض بػساز يًٓؿط، 1غعس خًٌٝ ايطاضٞ، ايططٚض٠ اجمل١٦ يًػهٔ ٚبعض تطبٝكاتٗا ايكطا١ٝ٥، ط ()
 .96، ص1974، زاض اؿط١ٜ يًطباع١،  بػساز، 1 ط1973يػ١ٓ  (67)عصُت عبس اجملٝس، ؾطح قإْٛ تٓعِٝ اهاض ايعكاض ضقِ . ز ()
 .83، ص11/2 ايٛقا٥ع ايعطاق١ٝ 13/2/1979 يف 1979/ز/490قطاض قه١ُ اغت٦ٓاف بابٌ املطقِ  ()
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 اَا َػأي١ اعتباض ايططٚض٠ املًذ١٦ ()َٔ قإْٛ اهاض ايعكاض (17)َٔ املاز٠  (ى)املًذ١٦ ٚفكًا ملفّٗٛ ايفكط٠ 
املًذ١٦ غببًا يطًب ايتد١ًٝ َٔ عسَ٘ فٗٞ َػأي١ ْػب١ٝ ؽتًف سػب ايعطٚف اييت ؼسخ ٚاؿاالت 

ٚايٛقا٥ع اييت تالظَٗا ٚإ تكسٜط ايططٚض٠ املًذ١٦ َٔ عسَ٘ تػتكٌ ب٘ قه١ُ املٛضٛع ٚال تػتعني فٝ٘ 
 فتكّٛ احمله١ُ بايتشكل َٔ ()بطأٟ اـربا٤ الٕ شيو َٔ املػا٥ٌ ايكا١ْْٝٛ ٚيٝؼ َٔ املػا٥ٌ ايف١ٝٓ

ظطٚف ايططفني ٚسايتُٗا االدتُاع١ٝ ٚاملاز١ٜ، َٚعطف١ عسز افطاز اغطتُٗا ٚاعُاضِٖ ٚبعس شيو تكطض 
. قطاضٖا سػب قٓاعتٗا فٗٞ تٛاظٕ بني املصاحل املتعاضض١ ٚؽتاض املصًش١ االٚىل بايطعا١ٜ ؼكٝكًا يًعساي١

ٚمبا إ ايططٚض٠ املًذ١٦ ٖٞ َػأي١ ْػب١ٝ ؽتًف سػب ايعطٚف اييت ؼسخ ٚايٛقا٥ع اييت تالظَٗا نُا 
شنطْا فإ يًُؤدط ٚاغتٓازًا يصيو إ ٜطًب ؽ١ًٝ املأدٛض يعس٠ َطات سػب االغباب اييت تػتذس 

َٔ  (105)ٚبايتايٞ فإ املػتأدط ال ول ي٘ طًب ضز ايسع٣ٛ يػبل ايفصٌ فٝٗا اغتٓازًا السهاّ املاز٠ 
قإْٛ االثبات َا زاّ ايػبب ايٛاضز يف ايسع٣ٛ االٚىل اييت ضزت ىتًف عٔ ايػبب املػتٓس عًٝ٘ يف ايسع٣ٛ 

ايجا١ْٝ الٕ ايػبب ٖٞ ايططٚض٠ املًذ١٦ ٚايططٚض٠ تكاؽ مبعاٜريٖا ٚتتػري بتػٝري ايعطٚف ٚاملالبػات 
ٚقس ٜهٕٛ ٖصا املطض يٝؼ َٔ اـطٛض٠ فال ٜصًح  (املطض)اييت تصاسبٗا، فكس تهٕٛ ايططٚض٠ ٖٞ 

ايػبب ٚتٓتفٞ ساي١ ايططٚض٠ فٝشهِ بطز ايسع٣ٛ ٚقس تؿتس اؿاي١ ٜٚصبح املطض ضطٚض٠ ٚاقع١ٝ، 
فًٝؼ ٖٓاى َا ميٓع َٔ اقا١َ ايسع٣ٛ َػتٓس٠ اىل ايػبب اؾسٜس ٖٚٞ ساي١ املطض يف ؾست٘ ٚيف ٖصٙ 

 ٚقس تهٕٛ ايعني املؤدط٠ ()اؿاي١ تفكس قط١ٜٓ ايؿ٤ٞ املكطٞ ب٘ ضنًٓا َٔ اضناْٗا ٖٚٛ اؼاز ايػبب
املطًٛب ؽًٝتٗا يًططٚض٠ املًذ١٦ ممًٛن١ يعس٠ ؾطنا٤ فٌٗ ٜؿرتط تٛفط ايططٚض٠ املًذ١٦ ؾُٝع ايؿطنا٤ 
اٚ السسِٖ؟ ٚيف ٖصا ايصسز ٜط٣ ايبعض اىل اْ٘ هب إ تتشكل ايططٚض٠ املًذ١٦ بايٓػب١ ؾُٝع ايؿطنا٤ 

 يف سني تؿري ايتطبٝكات ()يف املأدٛض ٚالٜهفٞ ؼككٗا بايٓػب١ يٛاسس َِٓٗ يػطض اؿهِ بايتد١ًٝ
ايكطا١ٝ٥ باْ٘ يًُؤدط٠ إ تطًب ؽ١ًٝ ايساض اييت ادطتٗا ؾطٜهتٗا يهٞ تػهٓٗا اشا ناْت قس تعٚدت 

ٚالبت طفًني بعس عكس االهاض مما ٜعس ضطٚض٠ ًَذ١٦ اغتذست بعس ايعكس ع٢ً إ تؤخص َٛافك١ 
 ٜٚؤٜس ايبعض َٔ ايهتاب عل املٛقف االخري سٝح ال ()ؾطٜهتٗا املؤدط٠ ع٢ً غهٓاٖا يف ايساض املصنٛض٠

ميهٔ عًًُٝا تٛفط ايططٚض٠ املًذ١٦ يف مجٝع ايؿطنا٤ فاشا نإ املؤدط قس ْكٌ بٓا٤ ع٢ً َكتطٝات 
                                                           

، املباز٤ٟ ايكا١ْْٝٛ يكطاضات قه١ُ اغت٦ٓاف َٓطك١ 27/11/2008 يف 208/ت/353قطاض قه١ُ اغت٦ٓاف َٓطك١ اضبٌٝ املطقِ  ()
 .19، ص2010، َطبع١ املٓاض٠، اضبٌٝ، 1غٝس امحس، ط ْٞطيال، اعساز ايكاضٞ 2009-2005اضبٌٝ بصفتٗا ايتُٝٝع١ٜ يػ١ٓ 

 .1982، فُٛع١ االسهاّ ايعسي١ٝ ايجاْٞ، 6/4/1982 يف 1982/ز/125قطاض قه١ُ اغت٦ٓاف َٓطك١ ايتاَِٝ املطقِ  ()
 .328، ص1986، َطبع١ اؿه١ُ، بػساز، 1ناظِ ايؿٝذ داغِ، قٛاعس اهاض ايعكاض، ط ()
 املٓؿٛض٠ يف ف١ً االسهاّ ايعسي١ٝ، ايعسز 12/11/1981 املؤضر 1981/ب.ٕ/394قطاض ض٥اغ١ قه١ُ اغت٦ٓاف َٓطك١ ايبصط٠ املطقِ  ()

 .204، ص1981ايطابع، 
 املٓؿٛض يف ف١ً االسهاّ 7/1/1970 املؤضر يف 1979/ز/2967قطاض ض٥اغ١ قه١ُ اغت٦ٓاف َٓطك١ بػساز بصفتٗا ايتُٝٝع١ٜ املطقِ  ()

 .182، ص1980ايعسي١ٝ، ايعسز االٍٚ، 
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 ٜٚؿرتط ايبعض االخط َٔ ()املصًش١ ايعا١َ فٌٗ ٜؿرتط ْكٌ مجٝع ايؿطنا٤ ٚفِٝٗ َٔ يٝؼ مبٛظف
ايهتاب إ تهٕٛ ايططٚض٠ َتٛفط٠ يف ايؿطٜو ايصٟ ميًو اغًب١ٝ االْصب١ اٚ َٔ عسز َٔ ايؿطنا٤ ميًهٕٛ 

 اَا اثبات ساي١ ايططٚض٠ املًذ١٦ فاْ٘ ٜكع ع٢ً عاتل املؤدط ٚي٘ اثباتٗا ()ٚقت تكسمي٘ اغًب١ٝ االْصب١ 
ظُٝع ٚغا٥ٌ االثبات الْٗا ٚاقع١ َاز١ٜ، نُا إ يًُػتادط سل زسض االزي١ املكسّ َٔ قبٌ املؤدط بهٌ 

 يصيو ع٢ً املؤدط اثبات َا١ٖٝ ايططٚض٠ املًذ١٦ ٚال ٜهفٞ ()ٚغا٥ٌ االثبات مبا يف شيو ايب١ٓٝ ٚايكطا٥ٔ
االزعا٤ باْ٘ َططط يًػهٔ يف زاضٙ املؤدط٠، نُا ٜٓبػٞ إ ٜٛضح يف قطاض اؿهِ ايصٟ تصسضٙ احمله١ُ َا 

 .١ٖٝ ايططٚض٠ املًذ١٦ ٚيٝؼ َٔ املكبٍٛ االنتفا٤ بعباض٠ مبا إ املسعٞ َططط يًػهٔ يف زاضٙ املؤدط٠
 

 
 املطمب الجاٌ٘

 الشسٔط الكإٌٌٗٛ لمضسٔزٚ املمج٠ٛ
 

َٔ قإْٛ اهاض ايعكاض ايٓافص تٛفط ايؿطٚط ايتاي١ٝ  (17)َٔ املاز٠  (ى)ٜتطًب ْص ايفكط٠ 
 :يًشهِ بايتد١ًٝ يًططٚض٠ املًذ١٦

 :ٔجٕد الضسٔزٚ: أالً
اشا ) َا ًٜٞ 1979يػ١ٓ  (87)َٔ قإْٛ اهاض ايعكاض املطقِ  (17)َٔ املاز٠  (ى)يكس دا٤ يف ايفكط٠ 

اغتذست بعس ايعكس ضطٚض٠ ًَذ١٦ اىل غه٢ٓ ايساض املأدٛض٠ بٓفػ٘ ٚمل تهٔ ي٘ اٚ يعٚدت٘ اٚ السس 
اٚالزٙ ايكاصطٜٔ زاض اخط٣ ع٢ً ٚد٘ االغتكالٍ ٜػتطٝع إ ٜػهٓٗا يف سسٚز املس١ٜٓ اييت ٜكِٝ فٝٗا 

ٜٚتطح َٔ ْص ايفكط٠ اعالٙ إ يًططٚض٠ ا١ُٖٝ بايػ١ يف ؼسٜس ايعالق١ بني املؤدط ٚاملػتادط  (عاز٠
خالٍ َس٠ تٓفٝص ايعكس َٚت٢ َا ططأت ضطٚض٠ ٜػتٛدب االَط اعاز٠ ايٓعط يف ٚادبات ايططفني 

ٚسكٛقُٗا ٚبػ١ٝ ايتٛاظٕ َا بني َصًشيت املؤدط ٚاملػتأدط فإ حمله١ُ املٛضٛع ٚالٜتٗا ايتفػري١ٜ 
ٚايتطبٝك١ٝ ٚاييت ٜٓبػٞ إ تطاعٞ ٖصا ايتٛاظٕ فالبس َٔ تٛفط ساد١ ًَذ١٦ الؾػاٍ ايساض املأدٛض٠ َٔ 

إ اؿهِ املُٝع )فكس دا٤ت يف سٝجٝات اسس٣ قطاضات قه١ُ اغت٦ٓاف َٓطك١ اضبٌٝ . قبٌ املػتأدط
ايكاضٞ بايتد١ًٝ صشٝح َٚٛافل يًكإْٛ يتشكل ايططٚض٠ املًذ١٦ يف زع٣ٛ املسع١ٝ نْٛٗا تعٝـ َع 

ظٚدٗا ٚاٚالزٖا االضبع١ يف غطف١ ٚاسس٠ َٓص َا ٜكاضب مثا١ْٝ اؾٗط ٚيٝؼ هلا ٚظٚدٗا ٚاٚالزٖا 

                                                           
 .101، ص1988، زاض اؿط١ٜ يًطباع١، بػساز، 1عصُت عبس اؿُٝس، اسهاّ ؽ١ًٝ املادٛض، ط. ز ()
 .255ناظِ ايؿٝذ داغِ، قٛاعس اهاض ايعكاض، املصسض ايػابل، ص ()
 .1151، ص1969، زاض ايرتاخ، بريٚت، 6عبس ايطظام ايػٓٗٛضٟ، ايٛغٝط يف ؾطح ايكإْٛ املسْٞ، ز. ز ()
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 نُا شٖبت ()(ايكاصطٜٔ ا١ٜ زاض اخط٣ ٚإ املسع٢ عًُٝٗا ٜؿػالٕ ايساض املصنٛض٠ َٓص غبع غٓٛات
اْ٘ مل ٜػتذس يًُسعٞ )قه١ُ اغت٦ٓاف َٓطك١ نطنٛى يف ايػًُٝا١ْٝ بصفتٗا ايتُٝٝع١ٜ يف سهِ اخط 

ا١ٜ ضطٚض٠ ًَذ١٦ ٜػتٓس عًٝٗا يف طًب٘ طاملا ٖٛ بطغبت٘ اغتأدط زاض قسمي١ غطفٗا َػكف١ باـؿب 
ٚاؿصطإ ٚمل ٜطغِ ع٢ً اغت٦ذاض تًو ايٓٛع١ٝ َٔ ايسٚض ٚال تهٕٛ اًٜٛي١ ايساض اييت ٜػهٓٗا يف بعكٛب١ 

 ٚاشا َا ()غببًا يالْتكاٍ اىل خاْكني الؾػاٍ زاضٙ املطًٛب ؽًٝت٘ ٚاييت ادطٖا يًُسع٢ عًٝ٘ باضازت٘
قطضت احمله١ُ ضز ايسع٣ٛ يعسّ ؼكل ساي١ ايططٚض٠ املًذ١٦ ٚإ شيو ال ميٓع املؤدط َٔ اقا١َ ايسع٣ٛ 

 ٖٚصا َا ()فسزًا اشا قاّ يسٜ٘ غبب اخط ٚال ول يًُػتأدط إ ٜسفع بػبل ايفصٌ يف َٛضٛع ايسع٣ٛ
اغتكط عًٝ٘ ضأٟ ض٥اغ١ قه١ُ اغت٦ٓاف َٓطك١ اضبٌٝ بصفتٗا ايتُٝٝع١ٜ يف اسس٣ قطاضتٗا ٚايصٟ دا٤ 

يٝؼ ٖٓاى غبل فصٌ يف زع٣ٛ ايتد١ًٝ بػبب ايططٚض٠ املًذ١٦ َا زاَت اؿاي١ ميهٔ إ تػتذس يف )فٝ٘ 
 .()(اٟ ٚقت ٚست٢ يٛ اقُٝت ايسع٣ٛ بعس فرت٠ ٚدٝع٠ َٔ سػِ ايسع٣ٛ االٚىل

 
 :اُ تهُٕ الضسٔزٚ املمج٠ٛ وطتجدٚ بعد ابساً العكد: ثاٌٗاً

إ فطز تٛفط ايططٚض٠ املًذ١٦ ال تبٝح طًب ؽ١ًٝ ايساض املؤدط٠ يًػري سٝح إ ٚقت ؼكل ايططٚض٠ 
ي٘ ق١ُٝ ١َٗ ٜتٛقف عًٝٗا صسٚض سهِ بايتد١ًٝ اٚ ضز ايسع٣ٛ ٜٚٓبػٞ إ تكّٛ ايططٚض٠ املًذ١٦ عٓس 
اقا١َ ايسع٣ٛ ٚتػتُط اىل سني اصساض ايكطاض، فاشا مل تهٔ َتٛفط٠ عٓس اقا١َ ايسع٣ٛ فاْٗا تطز نصيو 

 عًٝ٘ فإ املؤدط ال ٜػتطٝع ()اشا ناْت َتٛفط٠ عٓس اقا١َ ايسع٣ٛ ٚيهٓٗا ظايت قبٌ صسٚض ايكطاض
بطبٝع١ اؿاٍ إ ٜكِٝ زع٣ٛ ايتد١ًٝ يًططٚض٠ اال اشا ؼككت ايططٚض٠ بعس ايعكس ٚيٝؼ قبً٘ سٝح يف 

 ()اؿاي١ االخري٠ ٜٓعسّ غببٗا ٜٚهٕٛ املؤدط قس اغكط سك٘ ٚشيو بتأدريٙ ضغِ ٚدٛز ٖصٙ ايططٚض٠
ٚدسٜط بايصنط إ ٖصٙ ايططٚض٠ ال ٜؿرتط ؼككٗا اٚ قٝاَٗا بايٓػب١ يًُؤدط فكط بٌ إ تكّٛ ايططٚض٠ 

                                                           
ْٞ غٝس امحس، املصسض ايػابل، طيال، ايكاضٞ 16/11/2005 يف 2005/ٕ/240قطاض ض٥اغ١ قه١ُ اغت٦ٓاف َٓطك١ اضبٌٝ املطقِ  ()

 .122ص
ايكاضٝإ غ١ض٠ٚض . 25/1/2007 يف 2007/ت/11قطاض قه١ُ اغت٦ٓاف َٓطك١ نطنٛى يف ايػًُٝا١ْٝ بصفتٗا ايتُٝٝع١ٜ املطقِ  ()

ْبٌٝ دعفط ٚمجاٍ صسض ايسٜٔ عًٞ، املدتاض َٔ املباز٤ٟ ايكا١ْْٝٛ يًكطاضات ايتُٝٝع١ٜ يف قانِ اقًِٝ نٛضزغتإ، َطبع١ 
 .111، ص2010، 1ناضٚ، ط

 .126، ص1989، َطبع١ ايطٚاز، بػساز، 1، ط1979يػ١ٓ  (87)غعس خًٌٝ ايطاضٞ، ؾطح قإْٛ اهاض ايعكاض ضقِ  ()
ْٞ غٝس امحس، املصسض طيال، ايكاضٞ 26/9/2006 يف 2006/ت/309قطاض قه١ُ اغت٦ٓاف َٓطك١ اضبٌٝ بصفتٗا ايتُٝٝع١ٜ املطقِ  ()

 .ايػابل
 .9، ص1982، بػساز، 1عصُت عبس اجملٝس، ايططٚض٠ املًذ١٦ يًػهٔ، ط. ز ()
 .ْٞ غٝس امحس، املصسض ايػابلطيال،ايكاضٞ 8/6/2006 يف 2006/ت/206قطاض ض٥اغ١ قه١ُ اغت٦ٓاف َٓطك١ اضبٌٝ املطقِ  ()
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 ففٞ اغتشساخ َجٌ ٖصا ايعطف ()عٓس ظٚدت٘ اٚ اسس اٚالزٙ ايكاصطٜٔ باعتباضِٖ ٜؿهًٕٛ عا١ً٥ ٚاسس٠
ايعطف ايصشٞ ٜتاح يًُؤدط اقا١َ زع٣ٛ ايتد١ًٝ بػبب ايططٚض٠ املًذ١٦ نصيو اؿاٍ اصاب١ اب١ٓ 

املؤدط غصالٕ ايكًب ٚاضتفاع ضفط ايسّ ٜػتٛدب بكا٤ ايبٝت قطب االطبا٤ يًُعاؾ١ مما هعٌ البٝٗا إ 
 .()ٜطًب ؽ١ًٝ زاضٙ املؤدط٠ يًػري

 
 :اُ ٖهُٕ املأجٕز وطهٍاً: ثالجاً

ٜتطح َٔ ٖصا ايؿطط إ املأدٛض املطاز ؽًٝت٘ هب إ ٜهٕٛ زاضًا كصصًا يًػهٔ ايعا٥ًٞ 
ٚاملكصٛز بايساض فٗٛ املهإ ايصٟ ٤ٖٞ بطبٝعت٘ يٝهٕٛ َػهًٓا ٚقت ايبٓا٤ ست٢ ٚيٛ اغتعٌُ يف غطض 

فاملهإ ايصٟ ٜصًح بطبٝعت٘ الٕ ٜهٕٛ َػهًٓا قس ٜصًح يف ايٛقت شات٘ الغطاض اخط٣ . اخط غري ايػهٔ
نإ ٜهٕٛ َهتب قاَا٠ اٚ عٝاز٠ طبٝب اٚ فٓسقًا ٜٚصًح إ ٜهٕٛ َسضغ١ اٚ َػتؿف٢ اٚ َؤغػ١ 

 ٚقس سصط ايكطا٤ ايططٚض٠ املًذ١٦ يف ايسٚض ايػه١ٝٓ ٚبايتايٞ فال تؿٌُ ايعكاضات االخط٣ ٖٚصا ()خري١ٜ
َا شٖبت ايٝ٘ ض٥اغ١ قه١ اغت٦ٓاف َٓطك١ اضبٌٝ يف اسس٣ قطاضاتٗا بصفتٗا ايتُٝٝع١ٜ ٚايصٟ دا٤ يف 

إ ايططٚض٠ املًذ١٦ تتشكل فكط بػهٔ املؤدط بٓفػ٘ يًساض املؤدط٠ ٚيٝؼ يف ايسنانني اييت  )سٝجٝات٘ 
، َٚع شيو فكس قطت ()(ٚمل ٜػُح ي٘ ايكإْٛ بطًب ايتد١ًٝ يًططٚض٠ املًذ١٦. ٜػتًِ املؤدط بسالتٗا

قه١ُ اغت٦ٓاف َٓطك١ ٣ْٛٓٝ ٜتد١ًٝ ايسنانني املػتدطد١ َٔ ايساض اييت ٜؿػًٗا املؤدط عذ١ إ 
ايػطف ايجالخ ايباق١ٝ َٔ ايساض غري ناف١ٝ يػهٔ عا١ً٥ املؤدط يهجط٠ عسز االفطاز يصيو البس َٔ ؽ١ًٝ 

، ٜٚالسغ ايبعض َٔ ايهتاب بإ ٖٓاى ساالت تتطًب ()ٖصٙ ايسنانني ٚازخاهلا اىل ايساض َٛضٛع ايسع٣ٛ
عٝح تػُح ملٔ ميًو عس٠ قالت ػاض١ٜ َؤدط٠  (17)َٔ املاز٠  (ى)تتطًب ادطا٤ تعسٌٜ ع٢ً ايفكط٠ 

 ٚاخريًا البس َٔ ايكٍٛ إ ايٓص هٝع يًُؤدط ()يًػري ٜٚػتًُو قً٘ ايتذاضٟ إ ٜطًب ؽ١ًٝ اسساٖا
 .()طًب ايتد١ًٝ اشا ناْت ضطٚض٠ تًذ٦٘ يؿػٌ املهإ بٓفػ٘ زٕٚ اٚالزٙ املتعٚدني

 
 

                                                           
 .ْٞ غٝس امحس، املصسض ايػابلطيال، ايكاضٞ 25/2/2007 يف 2007/ت/43قطاض ض٥اغ١ قه١ُ اغت٦ٓاف َٓطك١ اضبٌٝ املطقِ  ()
 .129غعس خًٌٝ ايطاضٞ، ؾطح قإْٛ اهاض ايعكاض، املصسض ايػابل، ص ()
 .322، ص1967، بػساز، 1ناظِ ايؿٝذ داغِ، اسهاّ اهاض ايعكاض، ط ()
 .ْٞ غٝس امحس، املصسض ايػابلطيال، ايكاضٞ 21/2/2006 يف 2006/ت/38قطاض ض٥اغ١ قه١ُ اغت٦ٓاف َٓطك١ اضبٌٝ املطقِ  ()
 .، َٔ اضؾٝف احمله١ُ املصنٛض٠(غري َٓؿٛض)، 26/7/1986 يف 1982/ت/9قطاض قه١ُ اغت٦ٓاف َٓطك١ ٣ْٛٓٝ املطقِ  ()
 .106عصُت عبس اجملٝس، اسهاّ ؽ١ًٝ املأدٛض، املصسض ايػابل، ص. ز ()
 .125ْٞ غٝس امحس، املصسض ايػابل، صطيال، ايكاضٞ 18/4/2006 يف 2006/ت/130قطاض قه١ُ اغت٦ٓاف َٓطك١ اضبٌٝ املطقِ  ()
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 :عدً اوتالك املؤجس أ شٔجتْ أ احد أالدٓ الكاصسَٖ داز اخسٝ عمٜ ٔجْ االضتكاله: زابعاً
ٜعٗط َٔ ْص ايفكط٠ َٛضٛع١ ايبشح اْ٘ ٜؿرتط إ ال ٜهٕٛ يًُؤدط اٚ يعٚدت٘ اٚ السس 
. اٚالزٙ ايكاصطٜٔ زاض اخط٣ ع٢ً ٚد٘ االغتكالٍ صاؿ١ يًػهٔ يف سسٚز املس١ٜٓ اييت ٜكِٝ فٝٗا عاز٠
فشهِ ٖصا ايٓص ٜكتصط ع٢ً املؤدط ٚظٚدت٘ ٚاٚالزٙ ايكاصطٜٔ زٕٚ غريِٖ َٔ اقطبا٥٘ غٛا٤ ناْت 

نُا اْ٘ هب إ تعٛز ًَه١ٝ ايساض . قطابتِٗ َباؾط٠ اٚ غري َباؾط٠ ٚع٢ً االٚالز ايكاصطٜٔ زٕٚ ايبايػني
االخط٣ هلِ ع٢ً ٚد٘ االغتكالٍ فاشا نإ املؤدط ميًو زاض َؿرتن١ فاْ٘ ال ٜعترب َايهًا يًساض االخط٣ 

َٔ قإْٛ اهاض  (17)َٔ املاز٠  (ى)نُا اٚدبت ْص ايفكط٠ . فتصبح َطايبت٘ يًُػتأدط بتد١ًٝ زاضٙ
ايعكاض ع٢ً إ ال ٜهٕٛ باغتطاع١ املؤدط غه٢ٓ ايساض االخط٣ نُا يٛ ناْت ايساض االخط٣ َؤدط٠ يًػري اٚ 

غري صاؿ١ يػهٓاٙ بايٓعط ملطنعٙ االدتُاعٞ اٚ سايت٘ ايصش١ٝ اٚ عسز افطاز اغطت٘ اٚ َؿتُالت تًو 
ايساض ٚغري شيو َٔ االَٛض اييت ؽطع يتكسٜط قه١ُ املٛضٛع اييت عًٝٗا ايتشكل َٔ عسّ اَتالى 
املؤدط اٚ ظٚدت٘ اٚ اسس اٚالزٙ ايكاصطٜٔ يساض اخط٣ ٚيٛ بسٕٚ طًب َٔ املسع٢ عًٝ٘ ٚقس تهًف 

املعسي١ َٔ  (47)احمله١ُ املسعٞ بانُاٍ ايٓٛاقص ايكا١ْْٝٛ يف ايسع٣ٛ قبٌ ايػري فٝٗا تطبٝكًا يًُاز٠ 
 ٚقس اغتكط ايكطا٤ ايعطاقٞ بإ ٜكسّ املؤدط تعٗسًا () املعس1969ٍيػ١ٓ  (83)قإْٛ املطافعات املس١ْٝ ضقِ 

اَاَ٘ اٚ اَاّ ناتب ايعسٍ بعسّ اَتالن٘ َع ظٚدت٘ اٚ اسس اٚالزٙ ايكاصطٜٔ زاضًا اخط٣ باغتجٓا٤ 
املأدٛض، ٚع٢ً املػتأدط اثبات ايعهؼ ٚيف ٖصا ايصسز ٜط٣ بعض ايهتاب اىل اْ٘ اشا مل تتشكل احمله١ُ َٔ 

ًَه١ٝ املؤدط يساض اخط٣ ٚقطت بايتد١ًٝ يًططٚض٠ املًذ١٦ فال ٜعٛز شيو ْكصًا ىٌ بصش١ قطا٥ٗا 
 ٚمٔ ْط٣ إ االقطب يًعساي١ إ ()َٛدب يٓكط٘ طاملا إ املػتأدط مل ٜسفع بصيو اَاّ قه١ُ املٛضٛع

تكّٛ احمله١ُ َٔ تًكا٤ ْفػٗا بايتشكل َٔ َس٣ تٛفط ٖصا ايؿطط يف زع٣ٛ املسعٞ بإ تطًب َٔ زا٥ط٠ 
االسٛاٍ املس١ْٝ اضغاٍ صٛض٠ قٝس االسٛاٍ املس١ْٝ يعا١ً٥ املسعٞ ٚبعس ٚضٚزٖا تػأٍ َسٜط١ٜ ايتػذٌٝ 

ايعكاضٟ عٔ اَتالى املؤدط اٚ ظٚدت٘ اٚ اسس اٚالزٙ ايكاصطٜٔ زاض ع٢ً ٚد٘ االغتكالٍ صاؿ١ يًػهٔ يف 
 .سسٚز املس١ٜٓ اييت ٜكِٝ فٝٗا عاز٠ ٚإ ػطٟ ايهؿف املٛقعٞ عًٝ٘ يًتشكل َٔ ازعا٤ املسعٞ

  

                                                           
 .، َٔ اضؾٝف احمله١ُ املصنٛض٠(غري َٓؿٛض)، 21/12/1985 يف 1982/ت/535قطاض قه١ُ اغت٦ٓاف ٣ْٛٓٝ املطقِ  ()
 .265ناظِ ايؿٝذ داغِ، املصسض ايػابل، ص ()
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 املبخح الجاٌ٘
 حاالت الضسٔزٚ املمج٠ٛ املتعمكٛ بشخص املؤجس

 
غٓتٓاٍٚ يف ٖصا املبشح ساالت ايططٚض٠ املًذ١٦ املتعًك١ بؿدص املؤدط ٚشيو ضُٔ ثالث١ 

َطايب، سٝح خصصٓا املطًب االٍٚ يًشسٜح عٔ ايعٚاز ٚايطالم، ًْٚكٞ ايط٤ٛ يف املطًب ايجاْٞ ع٢ً 
 .املطض ٚايٛفا٠ ْٚتهًِ يف املطًب ايجايح عٔ تػٝري تهٜٛٔ اغط٠ املؤدط ٚتعصض َعٝؿت٘ يف غهٓ٘ اؿايٞ

 
 املطمب االٔه

 الصٔاج ٔالطالم
 

 :الصٔاج: أالً
ٜعترب ايعٚاز َٔ قبٌٝ ايططٚض٠ املًذ١٦ الٕ ايعٚز َهًف ؾطعًا ٚقاًْْٛا باغهإ ظٚدت٘ يف زاض 

َٔ قإْٛ االسٛاٍ ايؿدص١ٝ  (أ/25/2)َػتك١ً عٔ زاض اًٖ٘ اييت ٜػهٓٗا قبٌ ايعٚاز سٝح ْصت املاز٠ 
ال تًعّ ايعٚد١ مبطاٚع١ ظٚدٗا ٚال تعترب ْاؾعًا اشا نإ ايعٚز َتعػفًا يف طًب ) 1959يػ١ٓ  (188)ضقِ 

املطاٚع١ قاصسًا االضطاض بٗا اٚ ايتطٝٝل عًٝٗا ٜٚعترب َٔ قبٌ ايتعػف ٚاالضطاض بٛد٘ خاص عسّ 
نُا دا٤ يف ْص . (ت١٦ٝٗ ايعٚز يعٚدت٘ بٝتًا ؾطعًٝا ٜتٓاغب َع ساي١ ايعٚدني االدتُاع١ٝ ٚاالقتصاز١ٜ

يٝؼ يًعٚز إ ٜػهٔ َع ظٚدت٘ ضطتٗا يف زاض ٚاسس٠ بػري ضضاٖا ٚيٝؼ )َٔ ْفؼ ايكإْٛ  (26)املاز٠ 
نُا ول يًعٚد١ طًب ؽ١ًٝ  (ي٘ اغهإ اسس َٔ اقاضب٘ َعٗا اال بطضاٖا غ٣ٛ ٚيسٙ ايصػري ايػري املُٝع

ايساض املؤدط٠ يًػري بػبب ظٚادٗا، اشًا يهٌ َٔ ايعٚز اٚ ايعٚد١ إ ٜػهٔ زاض ع٢ً ٚد٘ االغتكالٍ ٜٛفط 
 ٜٚؿرتط العتباض ايعٚاز ضطٚض٠ ًَذ١٦ تبٝح يًُؤدط طًب ؽ١ًٝ ()هلُا اهلس٤ٚ ٚاالغتكطاض ٚاـصٛص١ٝ

املأدٛض إ ال ميًو املؤدط اٚ ظٚدت٘ زاض اخط٣ ع٢ً ٚد٘ االغتكالٍ ٚإ ٜهٕٛ ايعٚاز قس سصٌ بعس 
تاضٜذ عكس االهاض ٚع٢ً احمله١ُ ايتشكل َٔ تاضٜذ ابطاّ عكس االهاض فاشا نإ قبٌ تاضٜذ عكس ايعٚاز 

تعترب ايططٚض٠ َتشكك١ ٚغالف٘ ٜعين إ ايططٚض٠ غري َتشكك١ الٕ َٔ ؾطٚطٗا إ تػتذس بعس تاضٜذ 
 ٚيهٔ يٝؼ َٔ احملتِ إ ٜٓؿ٤ٞ ايعٚاز ساي١ ايططٚض٠ املًذ١٦ يف نٌ االسٛاٍ ()عكس االهاض ٚيٝؼ قبً٘

بٌ ع٢ً ايكاضٞ ايتشكل َٔ َالبػات ٚظطٚف نٌ قط١ٝ ع٢ً اْفطاز ٚشيو َٔ خالٍ ايهؿف ايصٟ 
 . ػطٜ٘ قه١ُ املٛضٛع ع٢ً قٌ غه٢ٓ املسعٞ ٚايساض املطًٛب ؽًٝتٗا

                                                           
 .253ناظِ ايؿٝذ داغِ، قٛاعس اهاض ايعكاض، املصسض ايػابل، ص ()
ْٞ غٝس طيال، ايكاضٞ 19/2/2008 يف 2008/ت/88قطاض ض٥اغ١ قه١ُ اغت٦ٓاف َٓطك١ اضبٌٝ بصفتٗا ايتُٝٝع١ٜ املطقُني  ()

 .129-128امحس، املصسض ايػابل، ص
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ٚقس اختًفت االضا٤ بؿإ ساي١ ايعٚاز ٚاعتباضٖا ضطٚض٠ ًَذ١٦ َٔ عسَ٘ فٗٓاى َٔ اعترب 
 يف سٝح ٜط٣ ايبعض االخط إ فطز ايعٚاز ال ٜهفٞ ()فطز ايعٚاز َٔ قبٌٝ ايططٚضات املًذ١٦ يًُؤدط

 ٚمٔ ْكسض بإ ايعٚاز ()يتشكل ساي١ ايططٚض٠ املًذ١٦ بٌ البس َٔ ايعٚاز ٚالاب طفًني ع٢ً االقٌ
عس شات٘ ٜعترب قط١ٜٓ تؤٜس قٝاّ ايططٚض٠ الٕ ايعطف ٚايتكايٝس املٛدٛز٠ يف ايعطام ٚاالقًِٝ فطاًل عٔ 

ايعطٚف االقتصاز١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٜػتٛدب اغتكالٍ ايعٚدني يف زاض َػتك١ً مبا ٜٛفط هلا اهلس٤ٚ 
ٚاالغتكطاض ٚاـصٛص١ٝ ٜٚهٕٛ عاَاًل يف تكًٌٝ املؿانٌ ايعا١ًٝ٥ ٚاالغط١ٜ ٚيهٔ يٝؼ َع٢ٓ شيو إ 

ؼهِ احمله١ُ مبذطز ابطاض عكس ايعٚاز بٌ البس َٔ ايتشكل بإ ايعٚاز قس سصٌ فعاًل ٚإ ايساض اييت 
ٜؿػًٗا املؤدط صػري٠ َٚهتط١ بػانٓٝٗا ايصٜٔ ِٖ اًٖ٘ يف ايػايب يسضد١ ػعٌ َٔ املتعصض ع٢ً 

 .ايعٚدني االغتُطاض عٝاتُٗا ايعٚد١ٝ يف ظٌ تًو ايعطٚف بؿهٌ غًِٝ
ٚاملالسغ إ ايعٚاز يًططٚض٠ املًذ١٦ ٜكتصط ع٢ً املؤدط ْفػ٘ ٚال ٜؿتٌُ اٚالزٙ ٚيف ٖصا ايصسز 
اغتكط ايكطا٤ يف ايعطام ٚاالقًِٝ ع٢ً اعتباض ظٚاز ابٔ املؤدط ع٢ً فطض صشت٘ ال ٜؿهٌ ضطٚض٠ ًَذ١٦ 

 نُا اغتكط اٜطًا ع٢ً إ ايعٚاز َٔ ظٚد١ ثا١ْٝ ()الْ٘ َهًف ؾطعًا ٚقاًْْٛا بت١٦ٝٗ زاض ؾطع١ٝ يعٚدت٘
 ٚقس ٜتبازض اىل ايصٖٔ تػاؤٍ سٍٛ اـطب١ اييت تتكسّ ايعٚاز ٚعُا ()ال ٜعترب َٔ قبٌ ايططٚض٠ املًذ١٦

 .اشا ناْت يٛسسٖا تؿهٌ ضطٚض٠ ًَذ١٦ اّ ال؟
ٜط٣ ايبعض إ اـطب١ يٝؼ يف شاتٗا ضطٚض٠ ًَذ١٦، ٚيهٔ ملا ناْت اـطب١ ٜتًٖٛا ايعٚاز عاز٠ 
ٚنإ اعساز املػهٔ ٜكتطٞ ٚقتًا فكس شٖب ايكطا٤ املصطٟ ع٢ً اعتباض اـطب١ ضطٚض٠ ًَذ١٦ بؿطط إ 

ٜتًٖٛا ايعٚاز فعاًل َٚع شيو ٖٓاى اػاٙ يف ايكطا٤ املصطٟ ٜصٖب اىل إ اـطب١ ال تٓؿ٤ٞ ساي١ 
ٜٚتذ٘ ايكطا٤ ايعطاقٞ اىل إ اـطب١ غعًٝا ٚضا٤ ايعٚاز ٚسسٖا ال تهفٞ يتشكل ساي١ . ()ايططٚض٠ املًذ١٦

                                                           
، ٚقطاضٖا املطقِ (غري َٓؿٛض)، 16/1/1999 يف 1999/ب.ت/57قطاض ض٥اغ١ قه١ُ اغت٦ٓاف ٣ْٛٓٝ بصفتٗا ايتُٝٝع١ٜ املطقِ  ()

، َٔ اضؾٝف احمله١ُ (غري َٓؿٛض)، 14/3/1999 يف 1999/ب.ت/322، ٚقطاضٖا (غري َٓؿٛض) 7/2/1999 يف 1999/ب.ت/188
 .املصنٛض٠

، ٚقطاضٖا (غري َٓؿٛض) 12/1/1993 يف 1993/سكٛق3218/١ٝقطاض ض٥اغ١ قه١ُ اغت٦ٓاف بػساز بصفتٗا ايتُٝٝع١ٜ املطقِ  ()
 .، َٔ اضؾٝف احمله١ُ املصنٛض٠(غري َٓؿٛض) 6/7/1999 يف 1999/عكاض/1975

 .146غعس خًٌٝ ايطاضٞ، ؾطح قإْٛ اهاض ايعكاض، املصسض ايػابل، ص ()
 يف 1994/اهاض ايعكاض/952، ٚقطاضٖا املطقِ 17/10/1993 يف 1993/اهاض ايعكاض/1598قطاض ض٥اغ١ قه١ُ اغت٦ٓاف بػساز املطقِ  ()

 .95—94؛ احملاَٞ ٖازٟ ععٜع عًٞ، َطبع١ ايعَإ، املصسض ايػابل، ص20/3/1994
 .1163عبس ايطظام ايػٓٗٛضٟ، املصسض ايػابل، ص. ز ()
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ايططٚض٠ املًذ١٦ اييت ٜتٝح يًُؤدط طًب ؽ١ًٝ املأدٛض الْٗا تعترب ٚعسًا بايعٚاز ٚيٝؼ عكسًا ٚفكًا 
 .() املعس1959ٍيػ١ٓ  (188)َٔ املاز٠ ايجايج١ َٔ قإْٛ االٚاٍ ايؿدص١ٝ ضقِ  (3)السهاّ ايفكط٠ 

عًٝ٘ فاشا اقُٝت زع٣ٛ ايتد١ًٝ اغتٓازًا يًدطب١ ٜٓبػٞ ضزٖا ٚال هٛظ اعتباض ايسع٣ٛ َػتأخط٠ 
 .اىل سني ادطا٤ عكس ايعٚاز يعسّ ؼكك٘ عٓس اقا١َ ايسع٣ٛ

 
 :الطالم: ثاٌٗاً

إ اْٗا٤ ايعالق١ ايعٚد١ٝ بػبب ايطالم َٔ ؾاْ٘ إ ٜؤزٟ اىل اضططاض املطًك١ اىل َػازض٠ زاض 
ايعٚد١ٝ يتعصض بكا٤ ايعٚدني َعًا يف زاض ٚاسس٠ مما هعٌ املطًك١ عاد١ َاغ١ اىل َػهٔ ٜأٜٚٗا ٚالدٌ 

اغتكطاضٖا تطًب ؽ١ًٝ ايساض املؤدط٠ يًػري ؾطٜط١ ٚقٛع طالقٗا اثٓا٤ غطٜإ عكس االهاض ٚعسّ 
اَتالنٗا زاض اخط٣ ع٢ً ٚد٘ االغتكالٍ ٚإ ال ٜهٕٛ قس َط٢ ع٢ً تاضٜذ طالقٗا فرت٠ ط١ًٜٛ الْٗا 
ٚاؿاي١ ٖصٙ تهٕٛ قس اغكطت سكٗا يف املطايب١ ايكطا١ٝ٥ بتد١ًٝ املادٛض َازاّ مل ٜهٔ ٖٓاى َاْع 

فطالم املؤدط٠ َٔ ظٚدٗا ٚتأؾريٙ يف غذٌ االسٛاٍ املس١ْٝ . قاْْٛٞ وٍٛ بٝٓٗا ٚبني املطايب١ ايكطا١ٝ٥
 ٚنصيو اؿاٍ طالم املؤدط٠ َٔ ظٚدٗا ()ٚتطنٗا زاض ايعٚد١ٝ َع اٚالزٖا هعًٗا يف ساي١ ضطٚض٠ ًَذ١٦

ٚاْتكاهلا َع اٚالزٖا ايصٜٔ ِٖ يف سطاْتٗا يًػهٔ َع اؾكا٥ٗا يف زاض ال تتػع يػانٓٝٗا َٔ سٝح عسز 
 نُا إ ()املؿتُالت تعترب َٔ قبٌٝ ايططٚض٠ املًذ١٦ اييت تتٝح هلا طًب ؽ١ًٝ زاضٖا املؤدط٠ يًػري

طالم املؤدط٠ َٔ ظٚدٗا بعس تاضٜذ عكس االهاض ٚاْتٗا٤ عستٗا ٚعسّ ثبٛت ضدعتٗا هعًٗا يف ساي١ 
ٜٚػتٟٛ االَط يف ساي١ سصٍٛ ايتفطٜل بني ايعٚدني بٓا٤ . ضطٚض٠ ًَذ١٦ الؾػاٍ ايساض املادٛض٠ يًػري

َٔ قإْٛ  (45)ع٢ً طًب اسسُٖا الٕ ايتفطٜل ٜعترب طالقًا با٥ًٓا ب١ْٛٓٝ صػط٣ اغتٓازًا السهاّ املاز٠ 
االسٛاٍ ايؿدص١ٝ ايٓافص فشصٍٛ ايتفطٜل بني املؤدط٠ ٚظٚدٗا ال ٜعترب سصٍٛ كايف١ بإ ايفطق١ قس 
سصًت بطضاٖا الٕ اْٗا٤ ايعالق١ ايعٚد١ٝ ال وصٌ اعتباطًا ٚامنا ٖٛ ع٢ً االغًب ْتٝذ١ ظطٚف غًب١ٝ 

ؼٝط عٝا٠ ايعٚدني ػعٌ ايتفطٜل ٚالٟ غبب نإ ٖٛ اؿٌ ايٛسٝس الْٗا٤ َعاْاتِٗ ٚبايتايٞ تهٕٛ 
 .()املؤدط٠ يف ساي١ ضطٚض٠ ًَذ١٦ الؾػاٍ زاضٖا املادٛض٠

                                                           
، ٚقطاض ض٥اغ١ 73، ص1981، االسهاّ ايعسي١ٝ ايجا١ْٝ، 26/1/1980 يف 79/سكٛق2937/١ٝقطاض ضا٥ػ١ قه١ُ اغت٦ٓاف بػساز املطقِ  ()

 .75، ص1981، االسهاّ ايعسي١ٝ ايٓٗا١ٝ٥، 23/6/1981 يف 1981/ح/322قه١ُ اغت٦ٓاف ايتاَِٝ 
، ٚقطاضٖا املطقِ 1980، االسهاّ ايعسي١ٝ االٚىل، 27/2/1980 يف 79/سكٛق1237/١ٝقطاض ض٥اغ١ قه١ُ اغت٦ٓاف بػساز املطقِ  ()

 .131؛ احملاَٞ ٖازٟ ععٜع عًٞ، املصسض ايػابل، ص1980، االسهاّ ايعسي١ٝ ايطابع١، 4/10/1980 يف 1980/سكٛق١ٝ/2302
، ٚقطاضٖا املطقِ 1980، االسهاّ ايعسي١ٝ ايجا١ْٝ، 13/7/1980 يف 1980/سكٛق1685/١ٝقطاض ض٥اغ١ قه١ اغت٦ٓاف بػساز املطقِ  ()

 .132، ص1996، االسهاّ ايعسي١ٝ، 7/1/1996 يف 1990/سكٛق١ٝ/4094
، َٔ اضؾٝف احمله١ُ (غري َٓؿٛض)، 16/1/1999 يف 1999/ب.ت/144قطاض ض٥اغ١ قه١ُ اغت٦ٓاف ٣ْٛٓٝ بصفتٗا ايتُٝٝع١ٜ املطقِ  ()

 .املصنٛض٠
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ٜٚتبازض اىل ايصٖٔ تػاؤٍ سٍٛ ايطالم اـًعٞ ايٛاقع بني ايعٚدني عُا اشا نإ ٜؿهٌ ساي١ 
 ضطٚض٠ َٔ عسَ٘؟

ٜط٣ ايبعض بإ ايطالم اـًعٞ ال ٜعترب َٔ قبٌٝ ايططٚضات املًذ١٦ اييت تٛدب ايتد١ًٝ الٕ 
 يف سني ٜط٣ ايبعض االخط بإ ايطالم اـًعٞ ايٛاقع بني ()ايطالم قس سصٌ مبٛافكتُٗا ٚاضازتُٗا

املسع١ٝ ٚظٚدٗا ٜعترب َٔ قبٌٝ ايططٚضات املًذ١٦ اييت تبٝح يًُؤدط٠ طًب ؽ١ًٝ زاضٖا املؤدط٠ يًػري 
اش َٔ غري املعكٍٛ قبٍٛ ايعٚد١ تطًٝل ْفػٗا طالقًا با٥ًٓا . الٕ ايطالم اـًعٞ ال ٜعترب زيٝاًل َصطٓعًا

ب١ْٛٓٝ صػط٣ يػطض اؿصٍٛ ع٢ً اؿهِ بايتد١ًٝ، اضاف١ اىل إ سل املػتادط قفٛظ يف ْص ايفكط٠ 
 .()َٔ قإْٛ اهاض ايعكاض (19)

فايطأٟ ايطادح إ ايطالم اـًعٞ ال ٜعترب َٔ قبٌٝ ايططٚضات املًذ١٦ الْ٘ هعٌ ايعٚد١ غري َؿُٛي١ 
َٔ باب اٚىل إ ال تهٕٛ يف . (سل ايعٚد١ املطًك١ بايػهٔ) املعسٍ 1983يػ١ٓ  (77)باسهاّ ايكإْٛ املطقِ 

 .َٔ قإْٛ اهاض ايعكاض (17)َٔ املاز٠  (ى)ساي١ ضطٚض٠ ًَذ١٦ ٚفل املفّٗٛ ايٛاضز يف ايفكط٠ 
 
 

 املطمب الجاٌ٘
 املسض ٔالٕفاٚ

 
 :املسض: أالً

اضاف ايكطا٤ ايعطاقٞ اىل ساالت ايططٚض٠ املًذ١٦ ساي١ َطض املؤدط فكس ٜصاب املؤدط مبطض 
ٜصبح َع٘ َػهٓ٘ غري َال٥ِ القاَت٘ فٝهٕٛ َٔ االفطٌ االْتكاٍ اىل َػهٔ اخط تتٛفط فٝ٘ ؾطٚط 

ؽفف َٔ َطض٘ اٚ ع٢ً االقٌ ػعً٘ غري َػتُط يف ظٜاض٠ ؾس٠ َطض٘ ٜٚجبت شيو بتكطٜط طيب صازض 
ٚالٜؿرتط اصاب١ املؤدط بؿدص٘ مبطض ٚامنا ٜتعس٣ شيو اىل اصاب١ اسس ممٔ . َٔ ؾ١ٓ طب١ٝ كتص١

ٜعًِٝٗ مبطض ٜتعصض َع٘ ايبكا٤ يف َػهٓ٘ اؿايٞ ٚتهٕٛ ايساض املطًٛب ؽًٝتٗا يف ايٛقت شات٘ َال١ُ٥ 
 .َٔ ايٓاس١ٝ ايصش١ٝ

فاشا اٚصت ايًذ١ٓ ايطب١ٝ املدتص١ ضطٚض٠ إ ٜهٕٛ املؤدط قطٜبًا َٔ ايطبٝب االخصا٥ٞ 
ٚبصٛض٠ َػتُط٠ بايٓعط يططٚف٘ ايصش١ٝ ٚنإ شيو ٜػتسعٞ اْتكاي٘ َٔ قٌ اقاَت٘ يف ايطٜف اىل 

املس١ٜٓ سٝح ايطبٝب املعاجل فً٘ إ ٜطًب اخال٤ زاضٙ املؤدط٠ ايها١ٓ٥ يف تًو املس١ٜٓ يػطض ايػهٔ 
                                                           

اهاض /1090، ٚقطاضٖا املطقِ 1994، فًؼ غ١ٓ 15/5/1994 يف 1994/اهاض ايعكاض/1098قطاض ض٥اغ١ قه١ُ اغت٦ٓاف بػساز املطقِ  ()
 . 133-132؛ احملاَٞ ٖازٟ ععٜع عًٞ، املصسض ايػابل، ص1995، فًؼ غ١ٓ 6/4/1995 يف 1995/ايعكاض

، َٔ اضؾٝف (غري َٓؿٛض)، 19/8/1996 يف 1996/عكاض/2787قطاض ض٥اغ١ قه١ُ اغت٦ٓاف بػساز بصفتٗا ايتُٝٝع١ٜ املطقِ  ()
 .احمله١ُ املصنٛض٠
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 ٚنصيو اؿاٍ اصاب١ املؤدط٠ ٚخالٍ َس٠ غطٜإ عكس االهاض بسا٤ ايػهط َع اعطاض شع١ صسض١ٜ ()فٝٗا
صسض١ٜ عٓس االدٗاز ٚغٛفإ َتكسّ يف ايطنبتني ٜتعصض َع٘ صعٛز ايػًِ ايعايٞ َٚتعسز ايسضدات فإ 

 يف سني ٖٓاى ساالت اخط٣ مل ()ٚضعٗا بٗصا ايؿهٌ هعًٗا يف ساي١ ضطٚض٠ ًَذ١٦ الؾػاٍ ايساض املؤدط٠
تعترب َٔ قبٌٝ ايططٚض٠ املًذ١٦ ضغِ اصاب١ ظٚد١ املؤدط ٚٚيسٜ٘ باَطاض بعس إ ٜتشكل حمله١ُ 

املٛضٛع إ ٜػهٓ٘ بؿهٌ َػتكٌ ميٓع عِٓٗ ايطعا١ٜ ٚإ بكا٥ِٗ ؼت ضعا١ٜ ؾكٝل املؤدط ٚؾكٝكت٘ 
 نصيو اؿاٍ اشا مل وصٌ اٟ تبسٍ يف َعاْا٠ ()ايػانٓني َعِٗ يف زاض ٚاسس اضُٔ َٔ َػهٔ َػتكٌ

ٜٚتطح مما تكسّ اْ٘ ع٢ً احمله١ُ ادطا٤ ايهؿف ع٢ً َػهٔ . املؤدط باْتكاي٘ اىل ايساض املطًٛب ؽًٝتٗا
 .املؤدط اؿايٞ ٚايساض املطًٛب ؽًٝتٗا يًٛقٛف ع٢ً َس٣ َال٥ُت٘ يًشاي١ ايصش١ٝ يًُؤدط

 
 :الٕفاٚ: ثاٌٗاً

يف ْفؼ املهإ ايصٟ نإ  (ايعٚد١ٝ ٚاالٚالز)قس ٜؿهٌ ٚفا٠ ضب االغط٠ عا٥كًا يف بكا٤ عا٥ًت٘ 
ٜعٌُ ب٘ غابكًا قبٌ ايٛفا٠ مما ٜططط بِٗ االَط اىل االْتكاٍ اىل َػهٔ اخط ٜكع يف املٛطٔ االصًٞ هلا 
بايكطب َٔ اقطبا٥ٗا َٚعاضفٗا فاشا تأٜس يًُشه١ُ إ ظٚد١ املؤدط املتٛيف قس اْتكًت ٚاٚالزٖا بعس ٚفا٠ 

ظٚدٗا َٔ املس١ٜٓ اييت ناْت تػهٔ فٝٗا َع ظٚدٗا اىل َس١ٜٓ اخط٣ ميًو فٝٗا ايعٚز املتٛيف زاض َؤدط٠ 
يًػري ٚغهٓت يف غطف١ صػري٠ ال تتػع يػهٓاِٖ فاْٗا تكطٞ بايتد١ًٝ يًططٚض٠ املًذ١٦ ٚيهٔ ٜٓبػٞ ع٢ً 
قه١ُ املٛضٛع ٚقبٌ اصساض اؿهِ بايتد١ًٝ إ تػتهٌُ ؼكٝكاتٗا ايكطا١ٝ٥ ٚػطٟ ايهؿف ع٢ً ايساض 

املؿػٛي١ َٔ قبٌ االغط٠ طايب١ ايتد١ًٝ ٚتتجبت َٔ صالسٝتٗا يػهٓاٖا َٔ عسَ٘ بعس ايٛقٛف ع٢ً 
 ()نُا ػطٟ ايهؿف ع٢ً ايساض املطًٛب ؽًٝتٗا ٚتكف ع٢ً عسز افطاز عا١ً٥ املػتأدط. تاضٜذ ٚفا٠ َعًٝٗا

فاشا تٛيف املؤدط ٖٚٛ َٛظف خاضز َػكط ضأغ٘ ٚاضاز ٚضثت٘ ايطدٛع اىل َػكط ضأغِٗ سٝح ايساض 
 نُا تعترب عٛز٠ ظٚد١ املؤدط َع اٚالزٖا َٔ ()املأدٛض٠ فًِٗ سل طًب اخال٤ ٖصٙ ايساض يًػهٔ فٝٗا

املس١ٜٓ اييت تٛيف فٝٗا اىل املس١ٜٓ اييت تكع فٝٗا املأدٛض ٚمل ٜهٔ هلِ زاض اخط٣ ع٢ً ٚد٘ االغتكالٍ َٔ 

                                                           
 .126ْٞ غٝس امحس، املصسض ايػابل، صطيال، ايكاضٞ 2/10/2006 يف 2006/ت/314قطاض ض٥اغ١ قه١ُ اغت٦ٓاف اضبٌٝ املطقِ  ()
، احملاَٞ ٖازٟ ععٜع عًٞ، املصسض 1992 ف١ً غ١ٓ 14/12/1992 يف 92/سكٛق3044/١ٝقطاض ض٥اغ١ قه١ُ اغت٦ٓاف بػساز املطقِ  ()

 .153ايػابل، ص
 .152، احملاَٞ ٖازٟ ععٜع عًٞ، املصسض ايػابل، ص2/11/1981 يف 81/سكٛق748/١ٝقطاض قه١ُ اغت٦ٓاف بػساز املطقِ  ()
 .118عصُت عبس اجملٝس، اسهاّ ؽ١ًٝ املأدٛض، املصسض ايػابل، ص. ز ()
، املٓؿٛض يف ف١ً 22/7/1980 يف 1980/ب.ت/203قطاض ض٥اغ١ قه١ُ اغت٦ٓاف َٓطك١ اؿهِ ايصاتٞ بصفتٗا ايتُٝٝع١ٜ املطقِ  ()

 .174، ص1980االسهاّ ايعسي١ٝ، بايعسز ايجاْٞ، 
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 نصيو اؿاٍ يًُؤدط٠ اييت ناْت ()قبٌٝ ايططٚض٠ املًذ١٦ ٚهلا إ تطًب ؽ١ًٝ املأدٛض يػطض ايػهٔ فٝ٘
تكِٝٝ َع كسَٚٗا يًكٝاّ غسَت٘ إ تطًب ؽ١ًٝ زاضٖا يتػهٓٗا بعس ٚفا٠ كسَٚٗا ٚاْتٗا٤ عالقتٗا 

 يف سني إ ضغب١ ظٚد١ املؤدط املتٛيف ()بساضٙ سٝح ٜعترب شيو ضطٚض٠ اغتذست بعس عكس االهاض
باالْتكاٍ َع اٚالزٖا ايكاصطٜٔ َٔ املس١ٜٓ اييت تػهٓٗا اىل املس١ٜٓ اييت ٜكع فٝٗا املادٛض يٝهٕٛ ايعكاض 

ؼت اؾطاف عُِٗ بعس ٚفا٠ ٚايسِٖ ال تعترب ضطٚض٠ ًَذ١٦ َا زاّ قٌ اقا١َ املسع١ٝ ٚاٚالزٖا املعتاز٠ 
 نُا قطت قه١ُ اغت٦ٓاف َٓطك١ ()يف املس١ٜٓ اييت ال ظايت تكِٝ فٝٗا بعس ٚفا٠ ظٚدٗا بعس٠ غٓٛات

بػساز باْ٘ تعترب املؤدط٠ يف ساي١ ضطٚض٠ ًَذ١٦ تبٝح هلا طًب ايتد١ًٝ اشا باعت زاضٖا بعس ٚفا٠ ظٚدٗا 
بػبب سادتٗا يتػسٜس ايسٜٕٛ املرتتب١ بص١َ ظٚدٗا ٚغهٓت يف غطف١ ال تصًح يػهٓاٖا ٚعا٥ًتٗا امله١ْٛ 

 .()َٔ غبع١ اؾداص
 

 املطمب الجالح
 تغٗري تهَٕٖ أضسٚ املؤجس ٔتعرز وعٗشتْ يف ضهٍْ احلال٘

 
 :تغٗري تهَٕٖ املؤجس: أالً

َٔ ايتػٝريات ايطبٝع١ٝ اييت تططأ ع٢ً سٝا٠ االْػإ ظٜاز٠ عسز ٚاعُاض افطاز اغط٠ املؤدط 
فٝطٝل بِٗ ايػهٔ بعس إ نإ ٜهفِٝٗ مما ٜؿهٌ ٖصا ايتػٝري يف . فالاب االطفاٍ ٚبًٛغِٗ غٔ ايتُٝٝع

اىل طًب ؽ١ًٝ زاضٙ املؤدط٠ يًػري ٚاييت تتػع يػهٓاٙ  (املؤدط)تهٜٛٔ االغط٠ ضطٚض٠ تًذ٤ٞ ضب االغط٠ 
ٖٚصا ٜتطًب َٔ قه١ُ املٛضٛع ادطا٤ ايهؿف ع٢ً ايساض اييت ٜػهٓٗا املؤدط ٚايساض . ٚغه٢ٓ اغطت٘

املطًٛب ؽًٝتٗا ٚايتشكل َٔ ًَهٝتٗا ٚغعتٗا ٚتاضٜذ اؾػاي٘ ٚهلا يتكسٜط َس٣ تٛافط ايططٚض٠ املًذ١٦ 
 .()يًتد١ًٝ

                                                           
، املٓؿٛض يف ف١ً االسهاّ ايعسي١ٝ، 7/10/1980 يف 1980/ح/2064قطاض ض٥اغ١ قه١ُ اغت٦ٓاف بػساز بصفتٓا ايتُٝٝع١ٜ املطقِ  ()

 .142، ص1980ايعسز ايطابع، 
، املٓؿٛض يف ف١ً االسهاّ ايعسي١ٝ، 8/1/1980 يف 1980/ص.ت/1قطاض ض٥اغ١ قه١ُ اغت٦ٓاف ٣ْٛٓٝ بصفتٗا ايتُٝٝع١ٜ املطقِ  ()

 .173، ص1980ايعسز االٍٚ، 
، املٓؿٛض يف ف١ً االسهاّ ايعسي١ٝ، 28/9/1980 يف 1980/ح/1293قطاض ض٥اغ١ قه١ُ اغت٦ٓاف بػساز بصفتٗا ايتُٝٝع١ٜ املطقِ  ()

 .164، ص1980ايعس ايجايح، 
، 1982، املٓؿٛض يف ف١ً االسهاّ ايعسي١ٝ، ايعسز ايجايح، 18/9/1982 يف 1982/ع ح/186قطاض ض٥اغ١ قه١ُ اغت٦ٓاف بػساز املطقِ  ()

 .101ص
 .124عصُت عبس اجملٝس، اسهاّ ؽ١ًٝ املادٛض، املصسض ايػابل، ص. ز ()
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فكس اعترب ايكطا٤ ٚالز٠ غبع١ اٚالز يًُؤدط بعس تاضٜذ عكس االهاض ٚتكسّ اعُاض ايباقني ٚعسّ 
غع١ ايساض اييت ٜػهٓٗا سايًٝا َٔ قبٌٝ ايططٚضات املًذ١٦ اييت تبٝح ي٘ طًب ؽ١ًٝ زاضٙ املؤدط٠ ٚنصيو 

ظٜاز٠ عسز افطاز اغط٠ املؤدط ٚنرب اعُاضِٖ ٚنٕٛ ايساض املطًٛب ؽًٝتٗا اٚغع َٔ ايساض اييت ٜػهٓٗا 
 يف سني إ ()املؤدط َع افطاز عا٥ًت٘ سايًٝا هعً٘ يف ساي١ ضطٚض٠ ٦ًَذ١ الؾػاٍ ايساض املؤدط٠ يًػري

 اَا ()فطز ٚالز٠ طفًني سسٜجني يًُؤدط بعس تاضٜذ عكس االهاض ال ٜعترب َٔ قبٌٝ ايططٚضات املًذ١٦
ظٜاز٠ اعُاض اٚالز املؤدط فال ٜعترب َٔ قبٌٝ ايططٚض٠ املػتذس٠ بعس عكس االهاض الْٗا مل تفطض عًٝ٘ 

نطًٖا ٚإ ظٜاز٠ االعُاض َػأي١ َفرتض١ ٚيٝؼ َٔ املػا٥ٌ ايػري َتٛقع١ ٚنإ ع٢ً املؤدط َطاعاتٗا عٓس 
 .()ابطاّ عكس االهاض

نًص مما تكسّ إ ظٜاز٠ اعُاض اٚالز املؤدط زٕٚ إ ٜصاسبٗا ظٜاز٠ عسز افطاز اغطت٘ ال ٜطق٢ 
اىل زضد١ ايططٚض٠ املًذ١٦ اييت تتٝح ي٘ طًب ؽ١ًٝ زاضٙ املؤدط٠ يًػري نٕٛ ظٜاز٠ اعُاض اٚالزٙ تعترب 

 .َٔ املػا٥ٌ املتٛقع١ عٓس ابطاّ عكس االهاض
 

 :تعرز وعٗشٛ املؤجس يف وطهٍْ احلال٘: ثاٌٗاً
قس ؼسخ بعض املؿانٌ ٚاـالفات ايعا١ًٝ٥ بني ايػانٓني يف َػهٔ ٚاسس غٛا٤ بني ايعٚدني اٚ 
ايعٚد١ ٚاٌٖ ايعٚز مما ٜتعصض َع٘ املعٝؿ١ يف زاض ٚاسس٠ ٜٚططط اسسِٖ اىل تطن٘ ٚاالْتكاٍ اىل َػهٔ 
اخط اٚ ايبكا٤ يف املػهٔ بؿهٌ َؤقت فاشا نإ املؤدط ميًو زاض َؤدط٠ يًػري فإ َٔ االفطٌ ي٘ االْتكاٍ 

اىل تًو ايساض بػ١ٝ تفازٟ ايعطٚف ايصعب١ اييت ٜعاْٞ َٓٗا مما ٜتٛدب ع٢ً قه١ُ املٛضٛع ايتشكل 
ٚقس . َٔ ٖصٙ املؿانٌ اٚ ايعطٚف ٚصٛاًل اىل سكٝك١ االَط ٚدسٜت٘ يتشكل ايعساي١ عٓس اصساض ايكطاض
 ٚقس ()اغتكط ايكطا٤ ايعطاقٞ ع٢ً إ اـالفات ايعا١ًٝ٥ يٛسسٖا ال تطق٢ اىل َػت٣ٛ ايططٚض٠ املًذ١٦

فاشا . ٜعٛز تعصض اغتُطاض بكا٤ املؤدط يف َػهٓ٘ اؿايٞ اىل سصٍٛ ْعاع ٚخصَٛات بٝٓ٘ ٚبني اؾريإ
نإ املؤدط ٜػهٔ َع ظٚدت٘ ٚطفًٝ٘ يف ؾك١ َػتأدط٠ باسس٣ ايعُاضات ايػه١ٝٓ ٚسصٌ تعطض 

يعٚدت٘ اٚ بعض ايٓػ٠ٛ َٔ بعض ؾاغًٞ ايعُاض٠ ٚتطٛضت املؿانٌ ٚاـصَٛات بِٝٓٗ ٚقسَت َطبط١ 

                                                           
، ٚقطاض ض٥اغ١ قه١ُ 25/7/2007 يف 207/ت/206قطاض ض٥اغ١ قه١ُ اغت٦ٓاف َٓطك١ اضبٌٝ بصػتٗا ايتُٝٝع١ٜ املطقِ  ()

 . 113 عًٞ دعفط ٚمجاٍ صسض ايسٜٔ عًٞ، املصسض ايػابل، صسةروةراغت٦ٓاف َٓطك١ نطنٛى ايكاضٝإ 

، ايكاضٞ يفت١ ساصٌ 23/1/2007 يف 2007/سكٛق١ٝ/ت/2قطاض ض٥اغ١ قه١ُ اغت٦ٓاف ٚاغط بصػتٗا ايتُٝٝع١ٜ املطقِ  ()
 .67، ص2009ايعذًٝٞ، املباز٤ٟ ايكا١ْْٝٛ يف قطا٤ قه١ُ اغت٦ٓاف ٚاغط بصفتٗا ايتُٝٝع١ٜ، َطبع١ ايٓٛض، 

، املٓؿٛض يف فُٛع١ االسهاّ ايعسي١ٝ، االعساز 24/9/1983 يف 1983/ع.ب/123قطاض ض٥اغ١ قه١ُ اغت٦ٓاف اؿهِ ايصاتٞ املطقِ  ()
 .155، ص1983االضبع١، يػ١ٓ 

، احملاَٞ ٖتسٟ 1993، ف١ً غ١ٓ 17/10/1993 يف 1993/اهاض ايعكاض/1663قطاض ض٥اغ١ اغت٦ٓاف بػساز بصفتٗا ايتُٝٝع١ٜ املطقِ  ()
 .117ععٜع عًٞ، املصسض ايػابل، ص



 

17 

َٔ كتاض املٓطك١ اىل ايؿطط١ بٗصا اـصٛص ٚاؽصت االدطا٤ات ايتشكٝك١ٝ بصسزٖا فإ شيو ٜؿهٌ 
 ٚقس ٜطدع تعصض بكا٤ املؤدط يف َػهٓ٘ اؿايٞ اىل ()ضطٚض٠ ًَذ١٦ تططط املؤدط يطًب اخال٤ زاضٙ

فاشا ناْت ايساض اييت ٜػهٓٗا املؤدط غري آ١َٓ بايٓػب١ يعٚدت٘ ٚطفًٝ٘ عٓس تطن٘ هلِ . اؿاي١ ايٓفػ١ٝ
بػبب عًُ٘ زاخٌ ايبًس٠ ٚخاضدٗا ٚنإ شيو ٜؤثط ع٢ً َس٣ سايت٘ ايٓفػ١ٝ ْعطًا الصابت٘ مبطض 

ْفػٞ فٝهٕٛ املؤدط يف ساي١ ضطٚض٠ ًَذ١٦ تبٝح ي٘ طًب اخال٤ زاضٙ اييت ال ميًو ٖٛ ٚظٚدت٘ اٚالٚزٙ 
 .()ايكاصطٜٔ غريٖا

ٚقس ٜهٕٛ تعصض َعٝؿ١ املؤدط بػبب غال٤ بسٍ االهاض ٚعذعٙ عٔ زفع بسٍ اهاض ايساض اييت ٜؿػً٘ 
 .()ٚاييت تعٜس بسٍ اهاضٖا ع٢ً ضاتب٘ فٝعترب شيو ضطٚض٠ ًَذ١٦ َػتذس٠ بعس ايعكس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، املٓؿٛض يف ف١ً االسهاّ 19/2/1980 يف 1980/سكٛق1067/١ٝقطاض ض٥اغ١ قه١ُ اغت٦ٓاف بػساز بصفتٗا ايتُٝٝع١ٜ املطقِ  ()

 .188، ص1980ايعسي١ٝ، ايعسز ايجاْٞ، 
، املٓؿٛض يف ف١ً ايٛقا٥ع ايعسي١ٝ، 19/5/1980 يف 1980/ز/2233قطاض ض٥اغ١ قه١ُ اغت٦ٓاف بػساز بصفتٗا ايتُٝٝع١ٜ املطقِ  ()

 .153، ص1980ايعسز االَؼ، 
، املٓؿٛض يف ف١ً االسهاّ ايعسي١ٝ، 10/8/1980 يف 1980/ح/2398قطاض ض٥اغ١ قه١ُ اغت٦ٓاف بػساز بصفتٗا ايتُٝٝع١ٜ املطقِ  ()

، 1986، يػ١ٓ 4-3، املٓؿٛض يف ف١ً ايكطا٤، ايعسز 13/8/1986 يف 1986/ح/1227؛ ٚقطاضٖا املطقِ 155، ص1980ايعسز ايجايح، 
 .199ص
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 املبخح الجالح
 حاالت الضسٔزٚ املمج٠ٛ املتعمكٛ حبالٛ العكاز الرٙ ٖشغمْ املؤجس

 
ْكػِ ٖصا املبشح اىل ثالث١ َطايب، ْتٓاٍٚ يف املطًب االٍٚ عسّ صالس١ٝ ايعكاض يًػهٔ ٚيف 
 .املطًب ايجاْٞ صسٚض سهِ بايتد١ًٝ ٚخصصٓا املطًب ايجايح يًشسٜح عٔ اْٗساّ ايعكاض اٚ اغتُالن٘

 
 املطمب االٔه

 عدً صالحٗٛ العكاز لمطهَ
 

مما الؾو فٝ٘ بإ ايعكاض غري صاحل يػهٔ املؤدط يف اسٛاٍ عسٜس٠ َٚٔ قطا٠٤ ايكطاضات ايكطا١ٝ٥ 
ٜتطح يٓا إ عسّ صالس١ٝ ايعكاض ٜهٕٛ يف ضٝل ٖصا ايعكاض اٚ عسّ صالسٝت٘ َٔ ايٓاسٝتني ايصش١ٝ 

 .اٚ االدتُاع١ٝ ٚغٛف ْكّٛ بؿطح نٌ ساي١ َٔ ٖصٙ اؿاالت ع٢ً سس٣
 

 :ضٗل العكاز: أالً
إ ضاس١ املؤدط يف غهٓاٙ تتٛقف ع٢ً َس٣ غع١ املهإ ٚنفاٜت٘ يػهٓاٙ ٚافطاز عا٥ًت٘ ٚتتطا٥ٌ 

يف ساي١ ظٜاز٠ عسز افطاز اغطت٘ ٚتكسَِٗ يف ايػٔ ٚتكسَِٗ يف املطاسٌ ايسضاغ١ٝ َع َطٚض ايعَٔ مما 
هعٌ ايعكاض غري َال٥ِ يػهٓاِٖ ٚتٛفط ؾطٚط ضاستِٗ ٚقس ٜػبب شيو َؿانٌ ٚعٛاقب غري سػ١ٓ اشا 

َا اغتُط يف غهٔ ايعكاض ايطٝل ففٞ َجٌ ٖصٙ اؿاي١ ٜكتطٞ املٓطل االغتذاب١ يطًب املؤدط باخال٤ 
 فػهٔ املؤدط٠ َع اٚالزٖا يف زاض ٜعٛز يؿكٝكٗا ()زاضٙ املؤدط٠ يًػري ٚاييت تًيب غعتٗا سادت٘ يف ايػهٔ

بعس ٚفا٠ ظٚدٗا يف غطف١ ٚاسس٠ ٚإ تًو ايػطف١ اصبشت ال تتػع هلا ٚاٚالزٖا ايصٜٔ اصبشٛا يف غٔ 
مما هعًٗا يف ساي١ ضطٚض٠ ًَذ١٦ الؾػاٍ ايساض املؤدط٠ يًػري ٚنصيو اؿاٍ اشا ناْت ايػطف١ اييت . ايبًٛغ

ٜػهٓٗا املؤدط ٚظٚدت٘ ٚابٓا٤ٙ ايبايػني ال تتػع يػهٓاِٖ فاْ٘ ٜهٕٛ يف ساي١ ضطٚض٠ ًَذ١٦ الؾػاٍ 
 فايطادح إ َػهٔ املؤدط يف غطف١ ال تتػع يػهٓاٙ ٚعا٥ًت٘ ٜعترب قبٌٝ ايططٚضات املًذ١٦ اييت ()املادٛض

تبٝح ي٘ طًب ؽ١ًٝ زاضٙ املأدٛض٠ ٚيهٔ ٜكتطٞ َٔ احمله١ُ قبٌ اصساض اؿهِ بايتد١ًٝ إ تػتهٌُ 
ؼكٝكاتٗا ايكطا١ٝ٥ ٚػطٟ ايهؿف ع٢ً ايساض املؿػٛي١ َٔ قبٌ االغط٠ طايب١ ايتد١ًٝ نُا ػطٟ ايهؿف 

 .ع٢ً ايساض املطًٛب١ ؽًٝتٗا ٚتكف ع٢ً عسز افطاز عا١ً٥ املؤدط

                                                           
 .382ناظِ ايؿٝذ داغِ، قٛاعس اهاض ايعكاض، املصسض ايػابل، ص ()
ْٞ غٝس امحس، طيال، ايكاضٞ 16/11/2005 يف 2005/ت/240قطاض ض٥اغ١ قه١ُ اغت٦ٓاف َٓطك١ اضبٌٝ بصفت٘ ايتُٝٝع١ٜ املطقِ  ()

 .122املصسض ايػابل، ص
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 :عدً صالحٗٛ العكاز وَ الٍاحٗٛ الصخٗٛ ٔاالوٍٗٛ: ثاٌٗاً
قس ٜهٕٛ عسّ صالس١ٝ ايعكاض ضادعًا اىل عسّ تٛفط ايؿطٚط ايصش١ٝ اييت َٔ ايططٚضٟ تٛافطٖا 
يف املػهٔ ايصٟ تكِٝ فٝ٘ اغط٠ املؤدط نايت١ٜٛٗ ٚاالضا٠٤ ٚغريٖا َٔ ايؿطٚط ايصش١ٝ، عٓس شيو ٜططط 
املؤدط اىل تطى َػهٓ٘ املصنٛض فٝصبح َٔ سك٘ إ ٜطايب بتد١ًٝ زاضٙ املؤدط٠ يًػري يهٞ ٜٓتكٌ يًػهٔ 

فٝ٘ فاشا ناْت ايساض املػتادط٠ املؿػٛي١ َٔ قبٌ املؤدط غري َػتٛف١ٝ يًؿطٚط ايصش١ٝ ٚبٓا٤ٖا َتٗسّ 
 نُا إ غهٔ اغط٠ املؤدط ()تهٕٛ َتٛفط٠ يف زعٛاٙ (17)َٔ املاز٠  (ى)ٚآٌٜ يًػكٛط فإ ؾطٚط ايفكط٠ 

ايهبري٠ يف صطٜف٘ َؿٝس٠ بايطني ٚاؿصطإ ٚغري صاؿ١ يًػهٔ اٚ زاخٌ خ١ُٝ اٚ ناب١ٓٝ َؤقت ٜعترب 
 يف سني إ عسّ ()َٔ قبٌ ايططٚضات املًذ١٦ اييت تبٝح يًُؤدط طًب ؽ١ًٝ زاضٙ املؤدط٠ يًػري

صالس١ٝ ايعكاض ايعا٥س اىل املؤدط يًػه٢ٓ بػبب االغتعُاالت املٛدٛز٠ يف املٓطك١ باعتباضٖا َٓطك١ 
ػاض١ٜ اٚ صٓاع١ٝ ال غٓس ي٘ َٔ ايكإْٛ الٕ املكصٛز بصالس١ٝ ايعكاض يًػهٔ ٖٛ صالسٝت٘ َٔ 

 ٚقس ٜهٕٛ غبب عسّ قسض٠ املؤدط ع٢ً ايبكا٤ يف َػهٓ٘ ()ايٓاس١ٝ ايصش١ٝ َٚٔ ايٓاس١ٝ االدتُاع١ٝ
اؿايٞ ضادعًا اىل اغباب ْفػ١ٝ َتعًك١ ب٘ اٚ بافطاز عا٥ًت٘ فكس شٖبت ض٥اغ١ قه١ُ اغت٦ٓاف بػساز 
بصفتٗا ايتُٝٝع١ٜ يف اسس٣ قطاضتٗا بإ يًُؤدط إ ٜطًب ؽ١ًٝ زاضٙ اييت ال ميًو غريٖا اشا قطضت 

ايًذ١ٓ ايطب١ٝ االغت٦ٓاف١ٝ اْتكاٍ اطفاٍ املؤدط َٔ ايساض اييت ٜؿػًٗا ٚاييت تٛفت فٝٗا ٚايستِٗ ْعطًا 
يًعطٚف ايٓفػ١ٝ اييت ٜتعصض عًِٝٗ َعٗا ايػهٔ يف تًو ايساض مما ٜعترب ضطٚض٠ ًَذ١٦ اغتذست بعس 

 ٚقس ٜططط املؤدط اىل تطى ايساض اييت ٜكِٝ فٝٗا يهْٛٗا تكع يف َٓطك١ غري َػتكط٠ ()عكس االهاض
آًَٝا بػبب سطب خاضد١ٝ اٚ زاخ١ًٝ اٚ صطاع طا٥فٞ اٚ عطقٞ ٚتسفع٘ اىل ايٓعٚح ٚاالْتكاٍ اىل َس١ٜٓ 

 نُا قس هرب املؤدط اىل تطى زاضٙ ع٠ًٛٓ بػبب تٗذري ()تكع فٝٗا زاضٙ ٚاييت تعٝـ ساي١ اغتكطاض اَين
اٚ تطسٌٝ قػطٟ الغباب ا١َٝٓ اٚ بػبب صطاع زاخًٞ ٚتطٗري عطقٞ اٚ َصٖيب فعٓسٖا تهٕٛ ساي١ 

                                                           
، ايكاضٞ يفت١ ساصٌ 23/1/2007 يف 2007/سكٛق١ٝ/ت/2قطاض ض٥اغ١ قه١ُ اغت٦ٓاف ٚاغط بصػتٗا ايتُٝٝع١ٜ املطقِ  ()

 .67، ص2009ايعذًٝٞ، املباز٤ٟ ايكا١ْْٝٛ يف قطا٤ قه١ُ اغت٦ٓاف ٚاغط بصفتٗا ايتُٝٝع١ٜ، 
، املٓؿٛض يف ف١ً االسهاّ ايعسي١ٝ، 21/1/1980 يف 1979/ز/2905قطاض ض٥اغ١ قه١ُ اغت٦ٓاف بػساز بصفتٗا ايتُٝٝع١ٜ املطقِ  ()

 .161، ص1980ايعسز االٍٚ، 
 يف 81/ح/697؛ ٚقطاضٖا املطقِ 21/1/1980 يف 79/سكٛق2905/١ٝقطاض ض٥اغ١ قه١ُ اغت٦ٓاف بػساز بصفتٗا ايتُٝٝع١ٜ املطقِ  ()

 .123، احملاَٞ ٖازٟ ععٜع عًٞ، املصسض ايػابل، ص12/4/1981
، احملاَٞ ٖازٟ ععٜع، املصسض ايػابل، 8/11/1980 يف 1980/ح/1891قطاض ض٥اغ١ قه١ُ اغت٦ٓاف بػساز بصفتٗا ايتُٝٝع١ٜ املطقِ  ()

 .152ص
غٝس امحس،، املصسض ايػابل، طيالني ، احملاَٞ 4/2/2007 يف 2007/ت/17قطاض ض٥اغ١ قه١ُ اغت٦ٓاف َٓطك١ اضبٌٝ املطقِ  ()

 .126ص
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ايططٚض٠ املًذ١٦ َتشكك١ يسٜ٘ يف ساي١ طًب٘ ؽ١ًٝ ايساض اييت ال ميًو غريٖا ٚايٛاقع١ يف املس١ٜٓ اييت 
 .()اْتكٌ ايٝٗا قصطًا

 
 :عدً صالحٗٛ العكاز وَ الٍاحٗٛ االجتىاعٗٛ: ثالجاً

تعترب اؿاي١ االدتُاع١ٝ يًُؤدط اسس٣ زٚاعٞ ايططٚض٠ املًذ١٦ ي٘، عٓسَا ؼسخ تػريات فٝٗا 
عٝح ٜصبح املؤدط َطططًا اىل تػري قٌ غهٓاٙ ٜٚهٕٛ عاد١ اىل اؾػاٍ زاضٙ املؤدط٠ يًػري فُٝا اشا 

اش إ َٔ سل االْػإ إ ٜػهٔ يف زاض تٓاغب َػتٛاٙ َٚطنعٙ . ناْت زاضٙ تًو افطٌ َٔ َػهٓ٘ اؿايٞ
فًٛ غهٔ املؤدط َع افطاز اغطت٘ . ()االدتُاعٞ ٚايجكايف فٝهٕٛ َٔ سك٘ املطايب١ بتد١ًٝ زاضٙ املأدٛض٠

يف زاض َب١ٝٓ َٔ ايطني اٚ يف نطاز ايػٝاضات ثِ ؼػٓت سايت٘ املاز١ٜ ٚقطع اٚالزٙ َطاسٌ زضاغ١ٝ 
َتكس١َ فإ َٔ سك٘ إ ٜٓتكٌ اىل َػهٔ ًٜٝل ب٘ ٚباغطت٘ ٜٛفط ي٘ اؾٛ املٓاغب يًسضاغ١ ٚٚغا٥ٌ 

ٚميهٔ ايكٍٛ بإ املطنع االدتُاعٞ يالْػإ عطض١ يًتػري ٚايتطٛض فاشا ططأ تػٝري . ()ايطاس١ ٚاالغتكطاض
يف َطنعٙ االدتُاعٞ ٚايجكايف فٝهٕٛ َٔ سك٘ االْتكاٍ اىل َػهٔ ًٜٝل ب٘ ٚعا٥ًت٘ ٜٚٛفط هلِ دًٛا 

 .َٓاغبًا َٔ ايطاس١ ٚاالغتكطاض
 

 املطمب الجاٌ٘
 صدٔز حهي بالتخمٗٛ

 
َٔ ساالت ايططٚض٠ املًذ١٦ اييت تكطٞ بٗا احملانِ بايتد١ًٝ ٖٛ صسٚض سهِ بتد١ًٝ ايعكاض ايصٟ 

ٜؿػً٘ املؤدط فٝهٕٛ ًَعًَا بتدًٝت٘ َٚٔ ثِ ول ي٘ طًب ؽ١ًٝ زاضٙ املؤدط٠ يًػري ْتٝذ١ يتشكل 
 ٜٚؿرتط إ ٜهٕٛ سهِ ايتد١ًٝ قس صسض اغتٓازًا السس االغباب املٓصٛص عًٝٗا ()ساي١ ايططٚض٠ املًذ١٦

فاشا نإ اؿهِ قس صسض يف زع٣ٛ َٓع . 1979يػ١ٓ  (87)َٔ قإْٛ اهاض ايعكاض املطقِ  (17)يف املاز٠ 
املعاضض١ ٚتػًِٝ ايعكاض بػبب ايػصب فالهٛظ يًُشهّٛ عًٝ٘ يف ٖصٙ ايسع٣ٛ االغتٓاز اىل ٖصا اؿهِ 

يطًب ؽ١ًٝ زاضٙ املؤدط٠ يًػري الٕ اؾػاي٘ يصيو ايعكاض نإ َؤغػًا ع٢ً ٚاقع١ ايػصب ٚإ اغرتزاز 
                                                           

 .69، املصسض ايػابل، ص2007/سكٛق١ٝ/ٕ/133قطاض ض٥اغ١ قه١ اغت٦ٓاف ٚاغط بصفتٗا ايتُٝٝع١ٜ املطقِ  ()
 .37عصُت عبس اجملٝس، ايططٚض٠ املًذ١٦ يًػهٔ، املصسض ايػابل، ص. ز ()
ْٞ غٝس امحس، املصسض طيال، ايكاضٞ 11/5/2008 يف 2008/ٕ/162قطاض ض٥اغ١ اغت٦ٓاف َٓطك١ اضبٌٝ بصفتٗا ايتُٝٝع١ٜ املطقِ  ()

، املٓؿٛض 13/12/1980 يف 1980/سكٛق2727/١ٝٚقطاض ض٥اغ١ اغت٦ٓاف َٓطك١ بػساز بصفتٗا ايتُٝٝع١ٜ املطقِ . 128ايػابل، ص
 .143، ص1980يف ف١ً االسهاّ ايعسي١ٝ، ايعسز ايطابع، 

ْٞ غٝس امحس، املصسض طيال، ايكاضٞ 11/2/2008 يف 2008/ت/60قطاض ض٥اغ١ قه١ُ اغت٦ٓاف اضبٌٝ بصفتٗا ايتُٝٝع١ٜ املطقِ  ()
 .128ايػابل، ص
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يف سني ٜط٣ ايبعض االخط بإ . ()املػصٛب َػأي١ َتٛقع١ بايٓػب١ يًػاصب ٚال ٜؿهٌ ساي١ َفاد١٦
اؿهِ ايصازض مبٓع املعاضض١ ٚانتػاب٘ ايسضد١ ايكطع١ٝ ٜعترب َٔ قبٌٝ ايططٚض٠ املًذ١٦ ايٛاضز٠ يف 

 ()َٔ قإْٛ اهاض ايعكاض ٚاييت تبٝح يًُؤدط ؽ١ًٝ زاضٙ املؤدط٠ يًػري (17)َٔ املاز٠  (ى)ايفكط٠ 
فايطادح إ اؿهِ ايصازض مبٓع املعاضض١ ال ٜعترب َٔ قبٌٝ ايططٚضات املًذ١٦ الٕ ايكإْٛ اؾرتط إ 

َٔ قإْٛ اهاض ايعكاض سصطًا  (17)ٜهٕٛ اؿهِ بايتد١ًٝ قس صسض اغتٓازًا السس االغباب ايٛاضز٠ يف املاز٠ 
. نُا إ ايططٚض٠ تفطض ع٢ً املؤدط نطًٖا ٚيٝؼ اختٝاضًا ٚإ ال ٜهٕٛ ي٘ زٚض يف صسٚض اؿهِ عًٝ٘

ٚبعهؼ شيو ٜهٕٛ املؤدط قس خًل بٓفػ٘ ٚيٓفػ٘ ساي١ ايططٚض٠ املًذ١٦ ٖٚٛ خالف َفّٗٛ ايفكط٠ 
فاشا ثبت إ املؤدط ٖٛ املػبب يف صسٚض اؿهِ بايتد١ًٝ . َٔ قإْٛ اهاض ايعكاض (17)َٔ املاز٠  (ى)

عًٝ٘ َٚٔ ٚضع ٜسٙ فال ٜؿهٌ ٖصا اؿهِ ضطٚض٠ ًَذ١٦ نُا يف ساي١ اَتٓاع املػتأدط عٔ تػسٜس 
يصا . بسالت االهاض ٚعسّ االغتذاب١ ال ْصاض املؤدط بتػسٜسٖا مما ٜػتتبع اغتشصاٍ سهِ بايتد١ًٝ ضسٙ

ٚنصيو اشا تٓاظٍ املؤدط . ()ال ٜؿفع ي٘ ٖصا اؿهِ الغتشصاٍ اؿهِ بايتد١ًٝ بصسز زاضٙ املؤدط٠ يًػري
َٔ قإْٛ  (13 11ٚ)عٔ دع٤ َٔ َٓفع١ املادٛض اىل ؾدص اخط ٚصسض سهِ ضسٙ ملدايفت٘ اسهاّ املاز٠ 

فال هٛظ ي٘ االغتٓاز اىل ٖصا اؿهِ بطًب ؽ١ًٝ زاضٙ املؤدط٠ يًػري نْٛ٘ قس غاِٖ يف . اهاض ايعكاض
َٔ  (ى)اسساخ ٖصٙ املدايف١ ٚبايتايٞ ال ٜعترب َٔ قبٌٝ ايططٚضات املًذ١٦ املٓصٛص عًٝٗا يف ايفكط٠ 

َٔ قإْٛ اهاض ايعكاض ٚاييت تتُجٌ عاي١ اضططاض١ٜ تفطض ع٢ً املؤدط ٚال ٜس ي٘ يف  (17)املاز٠ 
 ٚنصيو اؿاٍ يف ساي١ صسٚض قطاض َٔ د١ٗ ضمس١ٝ برتسٌٝ املؤدط َٔ زاضٙ اييت ٜػهٓٗا ()اسساثٗا

ٚاضططاضٙ يًػهٔ يف َعػهط اٚ كِٝ بصٛض٠ َؤقت١ ٚعِ اَتالن٘ ٚظٚدت٘ ٚاٚالزٙ ايكاصطٜٔ زاض اخط٣ 
 ٚقس ٜهٕٛ اضططاض املؤدط اىل تطى َػهٓ٘ ْتٝذ١ الْصاض ٜٛد٘ ايٝ٘ ()ٜعترب َٔ قبٌٝ ايططٚض٠ املًذ١٦

 يف سني ٜط٣ ايبعض االخط إ فطز تٛدٝ٘ االْصاض ()َٔ زا٥ط٠ ضمس١ٝ ملكتطٝات تطبٝل اسس ايكٛاْني
                                                           

، احملاَٞ ٖازٟ 1990، ف١ً 14/8/1990 يف 1990/سكٛق1373/١ٝقطاض ض٥اغ١ قه١ُ اغت٦ٓاف بػساز بصفتٗا ايتُٝٝع١ٜ املطقِ  ()
 .99ععٜع، املصسض ايػابل، ص

، احملاَٞ ٖازٟ ععٜع، املسصط 1989، ف١ً 1988/سكٛق2310/١ٝقطاض ض٥اغ١ قه١ُ اغت٦ٓاف بػساز بصفتٗا ايتُٝٝع١ٜ املطقِ  ()
 .98ايػابل، ص

، احملاَٞ ٖازٟ ععٜع، 1990، ف١ً غ١ٓ 21/1/1990 يف 90/سكٛق63/١ٝقطاض ض٥اغ١ اغت٦ٓاف بػساز بصفتٗا ايتُٝٝع١ٜ املطقِ  ()
 .98املصسض ايػابل، ص

، احملاَٞ ٖازٟ ععٜع، 1993، ف١ً غ١ٓ 7/4/1993 يف 193/اهاض عكاض/124قطاض ض٥اغ١ اغت٦ٓاف بػساز بصفتٗا ايتُٝٝع١ٜ املطقِ  ()
 .100املصسض ايػابل، ص

، احملاَٞ ٖازٟ ععٜع، 1992، ف١ً غ١ٓ 23/1/1992 يف 1992/سكٛق1213/١ٝقطاض ض٥اغ١ اغت٦ٓاف بػساز بصفتٓا ايتُٝٝع١ٜ املطقِ  ()
 .99املصسض ايػابل، ص

، احملاَٞ ٖازٟ ععٜع، 1990، ف١ً غ١ٓ 1/3/1990 يف 1990/سكٛق322/١ٝقطاض ض٥اغ١ اغت٦ٓاف بػساز بصفتٗا ايتُٝٝع١ٜ املطقِ  ()
 .98املصسض ايػابل، ص
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 َٚع شيو ()باالخال٤ ال ٜعترب َٔ قبٌٝ ايططٚضات املًذ١٦ اييت تبٝح ي٘ طًب ؽ١ًٝ زاضٙ املؤدط٠ يًػري
فإ قه١ُ اغت٦ٓاف َٓطك١ بػساز يف اسس٣ قطاضاتٗا مل تٓاقـ زٚض املؤدط يف صسٚض سهِ بايتد١ًٝ 

عًٝ٘ ٚشٖبت اىل إ املؤدط ايصٟ سهِ بتد١ًٝ ايساض اييت ٜؿػًٗا عهِ َهتػب ايسضد١ ايكطع١ٝ إ 
ٜطًب اخال٤ زاضٙ املؤدط٠ يٝػهٓٗا ٚال ٜبشح فُٝا اشا نإ سهِ ايتد١ًٝ قس صسض بػبب َٔ املؤدط اّ 

 .()ال
 

 املطمب الجالح
 اٌّداً العكاز أ اضتىالنْ

 
ملا نإ املايو أٚىل مبًه٘ َٔ ايػري يصيو فإ اْٗساّ ايعكاض ايصٟ ٜؿػً٘ اٚ اًٜٛيت٘ يًػكٛط اٚ 

 ٚع٢ً احمله١ُ ادطا٤ ايهؿف ع٢ً ()استُاٍ تعطض٘ يالْٗساّ ٜبٝح ي٘ طًب ؽ١ًٝ زاضٙ املؤدط٠ يًػري
ايعكاض املٓٗسّ يتشسٜس تاضٜذ االْٗساّ َع ايهؿف ع٢ً ايعكاض ايصٟ ٜؿػً٘ يف تاضٜذ إقا١َ ايسع٣ٛ قبٌ 
ايبت يف طًب ايتد١ًٝ، ٚيهٔ ع٢ً املؤدط عسّ تطى ايعكاض جملطز ابسا٤ َايه٘ ايطغب١ يف ٖسَ٘ ٚإعاز٠ 

فاشا فعٌ شيو فال ٜؿفع ي٘ ٖصا اؿصٍٛ ع٢ً سهِ بايتد١ًٝ بصسز زاضٙ املؤدط٠ . بٓا٤ٙ بؿهٌ أٚغع
َٔ قإْٛ  (17)َٔ املاز٠  (ط)يًػري سٝح إ عًٝ٘ اْتعاض إقا١َ زع٣ٛ ايتد١ًٝ عًٝ٘ اغتٓازًا يًفكط٠ 

اهاض ايعكاض َٚٔ ثِ االغتٓاز ع٢ً سهِ ايتد١ًٝ ايصازض ضسٙ الغتشصاٍ اؿهِ بتد١ًٝ زاضٙ املؤدط٠ 
فاشا ثبت يًُشه١ُ َٔ خالٍ ايهؿف ع٢ً ايعكاض ايصٟ ٜؿػً٘ املؤدط اْ٘ آٌٜ يًػكٛط ٜٚؿهٌ . يًػري

 ()َٔ قإْٛ اهاض ايعكاض َتٛفط٠ يف زعٛاٙ (17)َٔ املاز٠  (ى)خطٛض٠ ع٢ً ؾاغًٝ٘ فتهٕٛ اسهاّ ايفكط٠ 
 ٚنصيو اؿاٍ اشا اْٗسّ ايكػِ االغًب َٔ ايعكاض ايصٟ ٜؿػً٘ املؤدط بػبب اْسالع سطب اٚ ()زعٛاٙ

قصف عػهطٟ َعازٟ فٝهٕٛ يف ساي١ ضطٚض٠ ًَذ١٦ الؾػاٍ ايساض املؤدط٠ يًػري اشا مل ٜهٔ ي٘ اٚ 
يعٚدت٘ اٚ السس اٚالٙ ايكاصطٜٔ زاض أخط٣ ٜػتطٝع ايػهٔ فٝٗا يف سسٚز املس١ٜٓ اييت ٜكِٝ فٝٗا 

يف سني اْٗساّ دع٤ َٔ ايساض ايصٟ ٜفصٌ ايساض اييت ٜؿػًٗا املؤدط عٔ ايساض اجملاٚض٠ ال هعٌ . ()عاز٠

                                                           
ْٞ غٝس امحس، طيال، ايكاضٞ 16/11/2005 يف 2005/ت/272قطاض ض٥اغ١ قه١ُ اغت٦ٓاف َٓطك١ أضبٌٝ بصفتٗا ايتُٝٝع١ٜ املطقِ  ()

 .123املصسض ايػابل، ص
 . َٚا بعسٖا350، ص46/3، املٓؿٛض يف ايٛقا٥ع ايعسي١ٝ 6/10/1980 يف 1980/ز/2517قطاض ض٥اغ١ قه١ُ اغت٦ٓاف بػساز املطقِ  ()
 .335، ص1989دعفط ايفطًٞ، ايٛدٝع يف ايعكٛز املس١ْٝ، َٝسض١ٜ زاض ايهتب يًطباع١ ٚايٓؿط، املٛصٌ، . ز ()
 .145عصُت عبس اجملٝس، اسهاّ ؽ١ًٝ املأدٛض، املصسض ايػابل، ص. ز ()
، املٓؿٛض يف ف١ً ايكطا٤، ايعسز 10/5/1981 يف 1981/ سكٛق638/١ٝقطاض ض٥اغ١ قه١ُ اغت٦ٓاف بػساز بصفتٗا ايتُٝٝع١ٜ املطقِ  ()

 .137، ص1981ايجايح ٚايطابع، 
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ايساض غري صاؿ١ يًػهٔ ٚال ميٓح املؤدط سل طًب ؽ١ًٝ زاضٙ هلصا ايػبب اش باَهاْ٘ َطادع١ احمله١ُ 
 .()اليعاّ َايو ايساض ايصٟ ٜؿػًٗا باصالسٗا

 اعط٢ اؿل 1981يػ١ٓ  (12)َٔ قإْٛ االغتُالى املطقِ  (58)نُا إ املؿطع ٚمبٛدب املاز٠ 
يًُؤدط ايصٟ اغتًُو َػهٓ٘ ٚمل ٜهٔ ي٘ اٚ يعٚدت٘ اٚ اسس أٚالزٙ ايكاصطٜٔ َػهٔ اخط ع٢ً ٚد٘ 

االغتكالٍ غري َؤدط إ ٜطًب ؽ١ًٝ َػهٓ٘ املأدٛض٠ ٜٚعترب شيو َٔ قبٌٝ ايططٚضات املًذ١٦ 
 :ٜٚؿرتط يتطبٝل ايٓص املصنٛض َا ًٜٞ. املٓصٛص عًٝٗا يف قإْٛ اهاض ايعكاض

 . إ تٓعع ًَه١ٝ ايعكاض يًٓفع ايعاّ:أالً
 إ ٜهٕٛ ايعكاض املػتًُو َػهًٓا يًُػتًُو َٓ٘ ٜػهٓ٘ فعاًل عٓس االغتُالى ٚال ٜسخٌ يف شيو :ثاٌٗاً

 .قٌ ايعٌُ
 إ ال ٜهٕٛ يًُػتًُو َٓ٘ اٚ يعٚدت٘ اٚ السس أٚالزٙ ايكاصطٜٔ َػهٔ اخط ع٢ً ٚد٘ االغتكالٍ :ثالجاً

ٜٚالسغ إ . ، ٖٚٞ ْفؼ ايؿطٚط اييت قطضٖا قإْٛ اهاض ايعكاض َع تػٝري يف بعض االيفاظ()غري َؤدط
قإْٛ االغتُالى مل وسز َٛقع املػهٔ االخط يًُػتًُو َٓ٘ يف سسٚز املس١ٜٓ اييت ٜكِٝ فٝٗا عاز٠ اٚ 

يف خاضدٗا نُا ْص ع٢ً شيو قإْٛ اهاض ايعكاض نُا مل ٜؿرتط يف املػهٔ االخط يًُػتًُو َٓ٘ 
صالسٝت٘ يًػهٔ غٛا٤ َٔ ْاس١ٝ غعت٘ اٚ نفاٜت٘ يػهٔ عا٥ًت٘ اٚ َٔ ْاس١ٝ تٓاغب٘ َٚطنعٙ 

ٜٚط٣ ايبعض إ ايٓص ع٢ً ٖصٙ اؿاي١ ٖٛ يًتأنٝس . االدتُاعٞ نُا ْص عًٝ٘ قإْٛ اهاض ايعكاض اٜطًا
ع٢ً سل املػتًُو َٓ٘ يف طًب ايتد١ًٝ طاملا إ ايكإْٛ اعترب شيو َٔ قبٌٝ ايططٚضات املًذ١٦ 
 ٚقس ()املٓصٛص عًٝٗا يف قإْٛ اهاض ايعكاض الٕ ايكإْٛ املصنٛض ٖٛ املطدع يف ايفصٌ مبٛضٛع ايتد١ًٝ

ٜكع اسٝاًْا إ ال ٜهٕٛ االغتُالى ؾاَاًل يًعكاض املػتًُو بهاًَ٘ بٌ ٜٓصب االغتُالى ع٢ً دع٤ َٓ٘ 
فاشا ٚقعت ساي١ نٗصٙ ٚطًب املؤدط ؽ١ًٝ . سػب َكتصٝات ايططٚض٠ اٚ املؿطٚع املػتًُو َٔ ادً٘

زاضٙ املؤدط٠ يًػري َتصضعًا باالغتُالى نططٚض٠ ي٘ هب ع٢ً احمله١ُ ايتشكل فُٝا اشا نإ االغتُالى 
بعس تٓفٝصٙ هعٌ َػهٔ املؤدط غري َال٥ِ يػهٓاٙ فاشا نإ املػهٔ غري َتػع يػهٓاٙ ٚافطاز اغطت٘ نإٔ 
ٜؿٌُ االغتُالى األدعا٤ ايط٥ٝػ١ٝ َٔ ايساض ناؿُاّ ٚاملطبذ َجاًل اٚ غريٖا ميهٔ اعتباض ساي١ ايططٚض٠ 

اَا اشا نإ االغتُالى ال ٜؿٌُ غ٣ٛ دع٤ صػري َٔ . َتشكك١ يس٣ املؤدط يف اؾػاٍ زاضٙ املؤدط٠ يًػري
عٓس شيو ال ميهٔ اعتباض ٖصٙ اؿاي١ ضطٚض٠ . ايساض ٚتبك٢ األدعا٤ ايط٥ٝػ١ٝ َٓ٘ نُا يٛ ناْت غابكًا

فاغتُالى زاض املؤدط بعس غطٜإ عكس االهاض يًساض . يًُؤدط َا زاّ َػهٓ٘ مل ٜتػبري ْتٝذ١ االغتُالى
                                                           

، املٓؿٛض يف ف١ً االسهاّ ايعسي١ٝ، 20/9/1980 يف 1980/ح/141قطاض ض٥اغ١ قه١ُ اغت٦ٓاف شٟ قاض بصفتٗا ايتُٝٝع١ٜ املطقِ  ()
 . 172، ص1980ايعسز ايجايح، 

 . 328-327دعفط ايفطًٞ، ايٛدٝع يف ايعكٛز املس١ْٝ، املصسض ايػابل، ص. ز ()

 .  َٚا بعسٖا193، ص1981، زاض اؿط١ٜ يًطباع١، بػساز، 1 املعسٍ، ط1981 يػ١ٓ 12َصطف٢ فٝس، ؾطح قإْٛ االغتُالى املطقِ  ()
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نُا . ()َٛضٛع ايسع٣ٛ ٜعترب َٔ قبٌٝ ايططٚضات املًذ١٦ اييت تبٝح ي٘ طًب ؽ١ًٝ زاضٙ املؤدط٠ يًػري
إ اغتُالى زاض املؤدط ٚاْصاضٙ َٔ قبٌ اؾ١ٗ املػتًُه١ بًعّٚ ؽ١ًٝ ايساض املػتًُه١ ظعً٘ يف ساي١ 

 .()ضطٚض٠ ًَذ١٦ الؾػاٍ زاضٙ املادٛض٠ يًػري
  

                                                           
، ايكاضٞ يفت١ ساٌَ ايعذًٝٞ، 10/4/1991 يف 1990/عكاض/1651قطاض ض٥اغ١ قه١ُ اغت٦ٓاف ٚاغط بصفتٗا ايتُٝٝع١ٜ املطقِ  ()

 .70املصسض ايػابل، ص
، احملاَٞ ٖازٟ ععٜع 1991، ف١ً غ١ٓ 10/4/1991 يف 1990/ح/250قطاض ض٥اغ١ قه١ُ اغت٦ٓاف بػساز بصفتٗا ايتُٝٝع١ٜاملطقِ  ()

 . 11عًٞ، املصسض ايػابل، ص
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 املبخح السابع 
 حاالت الضسٔزٚ املمج٠ٛ املتعمكٛ بطبٗعٛ عىن املؤجس

 
غٓتعطض هلصا املبشح يف ثالث١ َطايب، سٝح ْٛضح يف املطًب االٍٚ ايٓكٌ ملكتطٝات املصًش١ 

ايعا١َ ٚعٛز٠ املؤدط اىل َسٜٓت٘ الْتٗا٤ خسَت٘، ٚيف املطًب ايجاْٞ ْتٓاٍٚ عٛز٠ املؤدط َٔ اـاضز بعس 
اْٗا٥٘ زضاغت٘ اٚ تسضٜب٘ اٚ َُٗت٘ ايٛظٝف١ٝ اٚ ايع١ًُٝ، ْٚتشسخ يف املطًب ايجايح عٔ ساي١ اشا نإ 

 .املؤدط عػهطٟ ٚاخطط باالخال٤ اٚ عٛز٠ االغري اٚ املفكٛز اىل َسٜٓت٘
 

 املطمب األٔه
 الٍكن ملكتضٗات املصمخٛ العاوٛ ٔعٕدٚ املؤجس اىل ودٍٖتْ الٌتّاٞ خدوتْ

 
َٔ قإْٛ اهاض ايعكاض ع٢ً إ ٜعترب َٔ قبٌٝ ايططٚضات  (17)َٔ املاز٠  (1-ى)ْصت ايفكط٠ 
ايعػهطٜني )اشا نإ املؤدط َٔ ايعاًَني يف زٚا٥ط ايسٚي١ اٚ ايكطاع االؾرتانٞ َٔ ))املًذ١٦ بٛد٘ خاص 

غٛا٤ زاخٌ ايكطط اٚ خاضد٘ ْٚكٌ بٓا٤ ع٢ً َكتطٝات املصًش١  (اٚ ضداٍ املصًش١ ايعا١َ اٚ ايعُاٍ
ٖٚصا ايٓص َتكبؼ َٔ قطاض فًؼ قٝاز٠ ايجٛض٠ املٓشٌ املطقِ ( (ايعا١َ اٚ اْتٗت خسَت٘ الٟ غبب نإ

التػُع زع٣ٛ املؤدط بصطف ايٓعط عٔ صفت٘، ) ايصٟ نإ ٜٓص ع٢ً اْ٘ 19/11/1975املؤضر يف  (1256)
باخال٤ زاض ايػهٔ املؤدط٠ ٚشيو ملس٠ ثالخ غٓٛات َٔ تاضٜذ ْفاش ٖصا ايكطاض ٜٚػتج٢ٓ َٔ شيو زعاٟٚ 

بػبب ْكٌ املٛظف اىل املس١ٜٓ اييت فٝٗا زاضٙ، اشا نإ ايٓكٌ بٓا٤ ع٢ً َا تكتطٝ٘ املصًش١ .. االخال٤ 
َٔ  (17)َٔ املاز٠  (1-ى)ٜٚؿرتط يًشهِ بايتد١ًٝ اغتٓازًا يًفكط٠ . ()(ايعا١َ ٚيٝؼ بٓا٤ ع٢ً ضغبت٘

 :قإْٛ اهاض ايعكاض َا ًٜٞ
َسًْٝا نإ اٚ ) إ ٜهٕٛ املؤدط َٛظفًا اٚ عاَاًل يف زٚا٥ط ايسٚي١ اٚ ايكطاع االؾرتانٞ :الشسط األٔه

 .عػهطًٜا اٚ َٔ عٓاصط ق٣ٛ االَٔ ايساخًٞ ٚال ِٜٗ إ نإ ٜعٌُ زاخٌ ايعطام اٚ خاضد٘
 . إ ٜٓكٌ املؤدط اىل املس١ٜٓ اييت ٜكع فٝٗا زاضٙ املؤدط٠ بٓا٤ًا ملكتطٝات املصًش١ ايعا١َ:الشسط الجاٌ٘

عًٝ٘ فإ نٕٛ املٛظف َٔ ايعاًَني يف زٚا٥ط ايسٚي١ ال ٜهفٞ يطًب ؽ١ًٝ املأدٛض اال إ ٜتِ ْكً٘ اىل 
املس١ٜٓ اييت ٜكع فٝٗا زاضٙ املؤدط٠ ٚإ ٜهٕٛ ْكً٘ ملكتطٝات املصًش١ ايعا١َ ٚتٓتفٞ ساي١ ايططٚض٠ اشا 
نإ ايٓكٌ بٓا٤ ع٢ً طًب املؤدط ٚيًُشه١ُ إ تتشكل بصٛض٠ ضمس١ٝ َٔ اؾ١ٗ اييت أصسضت اَط ايٓكٌ 

                                                           
 .132عصُت عبس اجملٝس، ؾطح قإْٛ اهاض ايعكاض، املصسض ايػابل، ص. ز ()
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 ٚهلا طًب االضباض٠ ()ٚعُا اشا نإ ايٓكٌ قس مت بٓا٤ًا ملكتطٝات املصًش١ ايعا١َ اّ بٓا٤ًا ع٢ً طًب املؤدط
ايؿدص١ٝ يًُٛظف املٓكٍٛ يًتأنس َٔ أغباب ايٓكٌ َٚت٢ َا ثبت يًُشه١ُ إ املؤدط ْكٌ ملكتطٝات 

ٚقس وسخ إ ٜٓكٌ املٛظف اٚ ايعاٌَ بٓا٤ ع٢ً َكتطٝات . ()املصًش١ ايعا١َ فاْٗا ؼهِ بايتد١ًٝ
فٌٗ وهِ ي٘ بايتد١ًٝ اّ . املصًش١ ايعا١َ ٚيهٔ ايساض اييت ٜطٜس اؾػاهلا تعٛز ًَهٝتٗا يعٚدت٘ املطافك١ ي٘

 ال؟
تصٖب بعض ايتطبٝكات ايكطا١ٝ٥ إ َٔ سل ايعٚز املٓكٍٛ بٓا٤ ع٢ً َكتطٝات املصًش١ ايعا١َ 

طًب ؽ١ًٝ ايساض املػذ١ً ًَهٝتٗا باغِ ظٚدت٘ الٕ شيو وكل َصًش١ عا١َ ٚؽًٝص املؤدط٠ َٔ 
املٓكٛي١ ياليتشام بعٚدٗا املٓكٍٛ  (املؤدط٠)ٜٚط٣ ايبعض االخط بإ يًعٚد١ . ()ايبشح عٔ زاض يػهٓاٖا

 ٚتؿري قطاضات ()بٓا٤ ع٢ً َكتطٝات املصًش١ ايعا١َ اؿل يف إقا١َ زع٣ٛ ايتد١ًٝ يًططٚض٠ املًذ١٦
اخط٣ باْ٘ اشا ناْت َؿرت١ٜ ايساض ًَتشك١ بعٚدٗا خاضز املس١ٜٓ اييت ٜكع فٝٗا زاضٙ املؤدط٠ ثِ ْكٌ 

فٝعترب عٛزتٗا يًػبب املصنٛض اىل قٌ . ظٚدٗا اىل تًو املس١ٜٓ بٓا٤ ع٢ً َكتطٝات املصًش١ ايعا١َ
ٜٚالسغ إ ٖصا ٖٛ االػاٙ ايعاّ يف ايكطاضات . املأدٛض ضطٚض٠ ػٝع ي٘ طًب ؽ١ًٝ زاضٖا املؤدط٠ يًػري

ْٚعتكس إ االَط ٜكتطٞ َعاؾ١ ؾا١ًَ ملجٌ . ايكطا١ٝ٥ ايصازض٠ َٔ قانِ االغت٦ٓاف بصفتٗا ايتُٝٝع١ٜ
َٔ قإْٛ اهاض ايعكاض عٝح هٛظ إقا١َ زع٣ٛ ايتد١ًٝ  (17)ٖصٙ اؿاالت ٜٚهٕٛ شيو بتعسٌٜ املاز٠ 

غٛا٤ تٛفط غبب ايتد١ًٝ يف ايعٚز اٚ ايعٚد١ بػض ايٓعط عُا اشا ناْت ايساض املادٛض٠ تعٛز يًعٚد١ اٚ 
َٔ قإْٛ اهاض ايعكاض اقتصط ع٢ً ساي١ ْكٌ  (17)َٔ املاز٠  (1-ى) ٚاملالسغ إ ْص ايفكط٠ ()ايعٚز

املٛظف بٓا٤ ملكتطٝات املصًش١ ايعا١َ اٚ اْتٗا٤ اـس١َ الٟ غبب نإ زٕٚ اإلؾاض٠ اىل ساي١ اْتساب 
 .املٛظف يًعٌُ يف َس١ٜٓ أخط٣

                                                           
ْٞ غٝس امحس، املصسض ايػابل، طيال، ايكاضٞ 21/2/2006 يف 206/ت/73قطاض ض٥اغ١ اغت٦ٓاف أضبٌٝ بصفتٗا ايتُٝٝع١ٜ املطقِ  ()

 .124ص
 .135، ص1983، بػساز، 1سػٔ عساٟ ايسدًٝٞ، ؾطح قإْٛ اهاض ايعكاض، ط ()
، املٓؿٛض يف ايٛقا٥ع ايعسي١ٝ، ايعسز 12/5/1979 يف 1979/ح/600قطاض ض٥اغ١ قه١ُ اغت٦ٓاف بػساز بصفتٗا ايتُٝٝع١ٜ املطقِ  ()

 . 11، ص1979األٍٚ، 

، املٓؿٛض يف ف١ً االسهاّ ايعسي١ٝ، 29/11/1980 يف 1980/ت/648قطاض ض٥اغ١ اغت٦ٓاف قه١ُ ايتأَِٝ بصفتٗا ايتُٝٝع١ٜ املطقِ  ()
 . 53، ص1980ايعسز ايطابع، 

، 1980، املٓؿٛض يف ف١ً االسهاّ ايعسي١ٝ، ايعسز ايطابع، 21/10/1979 يف 1979/ب.ت/372قطاض ض٥اغ١ قه١ُ اغت٦ٓاف ٣ْٛٓٝ املطقِ  ()
 . 105ص
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ٚيف ٖصا ايصسز ٖٓاى اػاٙ يف ايكطا٤ ايعطاقٞ ٜط٣ بإ اغتكطاض املؤدط يف َس١ٜٓ بػساز بػبب 
اْتساب٘ يًعٌُ فٝٗا باَط خاضز عٔ اضازت٘ َٚفطٚض عًٝ٘ هعً٘ يف ساي١ ضطٚض٠ ًَذ١٦ الؾػاٍ زاضٙ 

 .()املأدٛض٠ يف ٖصٙ املس١ٜٓ
 عسّ اَتالى املؤدط يعكاض اخط صاؿًا يًػهٔ يف املس١ٜٓ اييت ٜكع فٝٗا ايعكاض املطًٛب :الشسط الجالح

ال ٜهفٞ يتشكل ساي١ ايططٚض٠ املًذ١٦ إ ٜٓكٌ املؤدط اىل املس١ٜٓ اييت ٜكع فٝٗا زاضٙ املؤدط٠ . ؽًٝت٘
فاشا . بٓا٤ ع٢ً َكتطٝات املصًش١ ايعا١َ، بٌ البس إ ٜهٕٛ املؤدط ال ميًو غ٣ٛ ايساض املطًٛب ؽًٝتٗا

نإ املؤدط ميًو انجط َٔ عكاض يًػهٔ ميهٔ اخالؤٙ فٝهٕٛ ي٘ ٚسسٙ سط١ٜ اختٝاض املهإ ايصٟ ٜطًب 
 ٚيًُشه١ُ ايػًط١ يف تكسٜط نٕٛ ()ؽًٝت٘ زٕٚ فػح اجملاٍ يًُػتأدطٜٔ االعرتاض ع٢ً ٖصا االختٝاض

املأدٛض املطًٛب ؽًٝت٘ ٜتٓاغب َٚػت٣ٛ َعٝؿ١ املؤدط ٚعا٥ًت٘ بعس إ تتشكل احمله١ُ َٔ ٖصٙ 
ايٓكاط ٚػطٟ ايهؿف ع٢ً املػانٔ املًُٛن١ يًُؤدط ٚهلا إ تعني ايساض األنجط َال١ُ٥ يًُؤدط َٔ ايساض 

 .املطًٛب ؽًٝتٗا
نُا إ ايططٚض٠ املًذ١٦ تهٕٛ َتشكك١ اٜطًا إ اْتٗت خس١َ اسس ايعاًَني يف زٚا٥ط ايسٚي١ 

ٚاْكطعت عالقت٘ بٗا ٜٚػتٟٛ االَط إ ٜهٕٛ اْتٗا٤ اـس١َ بػبب ايفصٌ اٚ االغتكاي١ اٚ اإلساي١ ع٢ً 
َٚٔ ٖصٙ اؿاي١ ال ٜتطًب اهاب طًب ايتد١ًٝ إ ٜهٕٛ . ايتكاعس بٓا٤ ع٢ً طًب٘ اٚ بسٕٚ طًب َٓ٘

 فاشا اسٌٝ املؤدط ()قٌ غه٢ٓ َٛظف ايسٚي١ يف املس١ٜٓ اييت ٜكع فٝٗا زاضٙ املطًٛب ؽًٝت٘ اّ يف غريٖا
ع٢ً ايتكاعس خالٍ َس٠ غطٜإ ايعكس ٚعسّ متًه٘ ٚظٚدت٘ ٚأٚالزٙ ايكاصطٜٔ زاض أخط٣ ع٢ً ٚد٘ 

 نُا إ ٚفا٠ املؤدط بعس اقاَت٘ ()االغتكالٍ ٜعترب يف ساي١ ضطٚض٠ ًَذ١٦ الؾػاٍ ايساض املؤدط٠ يًػري
ٖٚٓاى . ()زع٣ٛ ايتد١ًٝ بػبب اسايت٘ يًتكاعس ال ٜؤثط ع٢ً سل ٚضثت٘ يف طًب ايتد١ًٝ يًػبب املصنٛض

اػاٙ يف ايكطا٤ ايعطاقٞ ٜعترب ايططٚض٠ املًذ١٦ غري َتشكك١ يًُؤدط ضغِ اسايت٘ ع٢ً ايتكاعس اشا اقاّ 
زع٣ٛ ايتد١ًٝ بعس َطٞ َس٠ ط١ًٜٛ ع٢ً اْتٗا٤ خسَت٘ ضغِ عسّ ٚدٛز َاْع قاْْٛٞ وٍٛ بٝٓ٘ 

                                                           
، غري َٓؿٛض، َٔ اضؾٝف احمله١ُ 2/4/1995 يف 1995/عكاض/1039قطاض ض٥اغ١ قه١ُ اغت٦ٓاف بػساز بصفتٗا ايتُٝٝع١ٜ املطقِ  ()

 . املصنٛض٠

 . 327ناظِ ايؿٝذ داغِ، قٛاعس اهاض ايعكاض، املصسض ايػابل، ص ()

 . 267ناظِ ايؿٝذ داغِ، قٛاعس اهاض ايعكاض، املصسض ايػابل، ص ()

، َٓؿٛض يف ف١ً االسهاّ ايعسي١ٝ 20/8/1980 يف 80/سكٛق946/١ٝقطاض ض٥اغ١ قه١ُ اغت٦ٓاف بػساز بصفتٗا ايتُٝٝع١ٜ املطقِ  ()
 . 123، ص1980ايجايح، 

، احملاَٞ ٖازٟ ععٜع، املصسض 30/9/1990 يف 80/سكٛق1945/١ٝقطاض ض٥اغ١ قه١ُ اغت٦ٓاف بػساز بصفتٗا ايتُٝٝع١ٜ املطقِ  ()
 . 59ايػابل، ص
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فايطأٟ . ()ٚبني املطايب١ ايكطا١ٝ٥، الٕ املؤدط ٜهٕٛ قس اغكط سك٘ يف طًب ايتد١ً ٚايػاقط ال ٜعٛز
ايطادح ٖٛ إ إساي١ املؤدط ع٢ً ايتكاعس بعس عكس االهاض ٚعسّ متًه٘ ٖٛ اٚ ظٚدت٘ اٚ اسس أٚالزٙ 

ايكاصطٜٔ زاض أخط٣ ع٢ً ٚد٘ االغتكالٍ ٜعترب يف ساي١ ضطٚض٠ ًَذ١٦ الؾػاٍ زاضٙ املؤدط٠ يًػري ٚال 
عرب٠ بػهٔ املؤدط عٓس اسايت٘ ع٢ً ايتكاعس غٛا٤ نإ يف املس١ٜٓ اييت ٜكع فٝٗا ايساض املطًٛب ؽًٝتٗا اّ 
 .يف غريٖا ع٢ً إ ٜطاعٞ اغتعُاٍ سك٘ ايكاْْٛٞ ٖصا خالٍ َس٠ َٓاغب١ َٔ تاضٜذ اسايت٘ ع٢ً ايتكاعس

 
 

 املطمب الجاٌ٘
 عٕدٚ املؤجس وَ اخلازج بعد اٌّاْٟ دزاضتْ أ تدزٖبْ أ وّىتْ الٕظٗفٗٛ أ العمىٗٛ

 
 

اشا نإ املؤدط ممٔ شنطٚا )َٔ قإْٛ اهاض ايعكاض ع٢ً اْ٘  (17)َٔ املاز٠  (2-ى)ْصت ايفكط٠ 
ٜٚؿرتط  (يف ايفكط٠ ايػابك١ ٚا٢ْٗ زضاغت٘ اٚ تسضٜب٘ خاضز ايعطام ٚعاز اىل املس١ٜٓ اييت ٜكع فٝٗا زاضٙ

 :يًشهِ بايتد١ًٝ اغتٓازًا يًفكط٠ أعالٙ َا ًٜٞ
 إ ٜهٕٛ املؤدط َٔ ايعاًَني يف زٚا٥ط ايسٚي١ اٚ ايكطاع االؾرتانٞ َٔ ايعػهطٜني اٚ ضداٍ :الشسط األٔه

 .ق٣ٛ االَٔ ايساخًٞ اٚ املٛظفني اٚ ايطًب١ املبعٛثني يًسضاغ١
ْٚالسغ ٖٓا إ ايٓص مل ٜؿرتط ا١ٜ َس٠ .  اْتٗا٤ ايسضاغ١ اٚ ايتسضٜب خاضز ايعطام:الشسط الجاٌ٘

ٚالبس إ تهٕٛ املس٠ َعكٛي١ َٚٓاغب١ يًػطض ايصٟ اضغٌ َٔ ادً٘ املؤدط اىل خاضز . يًسضاغ١ اٚ ايتسضٜب
ٚسٝح ْتصٛض إ تهٕٛ َس٠ ايسضاغ١ انجط َٔ غٓتني ٚيهٔ ال ْتصٛض إ تهٕٛ َس٠ ايتسضٜب . ايعطام

اَا يف ساي١ تطى .  ٚيف نٌ األسٛاٍ البس َٔ اْتٗا٤ َس٠ ايسضاغ١ اٚ ايتسضٜب()انجط َٔ ؾٗط اٚ عس٠ اؾٗط
املؤدط زضاغت٘ اٚ تسضٜب٘ بسٕٚ عصض َؿطٚع فال ميهٔ ي٘ طًب ؽ١ًٝ املأدٛض يًططٚض٠ املًذ١٦ ًٜٚعّ إ 

 .ٜهٕٛ قٌ ايسضاغ١ اٚ ايتسضٜب خاضز ايعطام
إ عٛز٠ املؤدط ايساضؽ اٚ املتسضب .  عٛز٠ املؤدط اىل املس١ٜٓ اييت ٜكع فٝٗا زاضٙ املؤدط٠:الشسط الجالح

بعس اْتٗا٤ زضاغت٘ اٚ تسضٜب٘ خاضز ايعطام ال ٜهفٞ ٚسسٖا يطًب ايتد١ًٝ، بٌ البس َٔ ايعٛز٠ اىل املس١ٜٓ 
اييت ٜكع فٝٗا زاضٙ املؤدط٠ ٚالؾو إ ايعٛز٠ اىل املس١ٜٓ اييت ٜكع فٝٗا زاضٙ املؤدط٠ ٖٞ اييت تربض طًب 

فكس ٜعٛز املؤدط اىل ايٛطٔ ٚيهٔ ٜباؾط اعُاٍ ٚظٝفت٘ يف . ايتد١ًٝ ٚتتشكل ايططٚض٠ املًذ١٦ فٝٗا
َس١ٜٓ أخط٣ غري املس١ٜٓ اييت ٜكع فٝٗا زاضٙ املؤدط٠ ٖٚصا زيٌٝ ع٢ً غال١َ ايٓص َٚال٥ُت٘ ؿاي١ 

                                                           
، احملاَٞ ٖازٟ 1990، ف١ً غ١ٓ 10/2/1990 يف 990/سكٛق187/١ٝقطاض ض٥اغ١ قه١ُ اغت٦ٓاف بػساز بصفتٗا ايتُٝٝع١ٜ املطقِ  ()

 . 60ععٜع، املصسض ايػابل، ص

 . 139سػٔ عساٟ ايسدًٝٞ، املصسض ايػابل، ص ()
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ايططٚض٠ املًذ١٦ فكس اعترب ايكطا٤ ايعطاقٞ عٛز٠ املؤدط اىل ايكطط بعس اْتٗا٤ زضاغت٘ ٚسصٛي٘ ع٢ً 
 نُا اعترب عٛز٠ ايؿطٜو يف ()ايؿٗاز٠ ايسضاغ١ٝ هعً٘ يف ساي١ ضطٚض٠ ًَذ١٦ الؾػاٍ ايساض املؤدط٠ يًػري

املأدٛض اىل ايٛطٔ بعس انُاٍ زضاغت٘ َٔ قبٌٝ ايططٚض٠ املًذ١٦ اييت تبٝح ي٘ طب ؽ١ًٝ زاضٙ 
نصيو اؿاٍ اشا ناْت املؤدط٠ َع ابٓتٗا اييت اْٗت زضاغتٗا خاضز ايعطام ٚعازت ٚغهٓت َع .()املأدٛض٠

 .()ظٚز ابٓتٗا املتٛفا٠ هعًٗا يف ساي١ ضطٚض٠ ًَذ١٦ الؾػاٍ ايساض املؤدط٠ يًػري اييت ال متًو غٛاٖا
اشا ناْت املؤدط َٛظفًا )َٔ قإْٛ اهاض ايعكاض ع٢ً اْ٘  (17)َٔ املاز٠  (3-ى)نُا ْصت ايفكط٠ 

َعاض٠ خسَات٘ اىل خاضز ايكطط اٚ طايب بعج١ اٚ ظَاي١ اٚ إداظ٠ زضاغ١ٝ اٚ طايب ٜسضؽ يف اـاضز 
 (مبٛافك١ اؿه١َٛ ايعطاق١ٝ، ٚعاز اىل املس١ٜٓ اييت ٜكع فٝٗا زاضٙ بعس اْتٗا٤ َُٗت٘ ايٛظٝف١ٝ اٚ ايع١ًُٝ

ٜتشسخ ٖصا ايٓص عٔ ساي١ ايططٚض٠ املًذ١٦ يًُٛظف املعاض٠ خسَات٘ اىل خاضز ايكطط اٚ طايب بعج١ اٚ 
ظَاي١ اٚ إداظ٠ زضاغ١ٝ اٚ ايطايب ايصٟ ٜسضؽ يف اـاضز مبٛافك١ اؿه١َٛ ايعطاق١ٝ، ٚإ ٜعٛز املؤدط اىل 

ٚيتشكل ساي١ ايططٚض٠ املًذ١٦ يف . املس١ٜٓ اييت ٜكع فٝٗا زاضٙ بعس اْتٗا٤ َُٗت٘ ايٛظٝف١ٝ اٚ ايع١ًُٝ
 :ٖصٙ اؿاي١ ٜتطًب تٛافط ايؿطٚط ايتاي١ٝ

 إ ٜهٕٛ املؤدط َعاض٠ خسَات٘ اىل خاضز ايعطام ٚاملكصٛز باملٛظف ٖٓا ٖٛ نٌ َهًف :الشسط األٔه
غس١َ عا١َ ٚال عرب٠ بعٓٛإ ٚظٝفت٘ ٚع٢ً شيو فاْ٘ ٜؿٌُ املٛظف اٚ املػتدسّ ايعاّ يف ايسٚا٥ط 

ايطمس١ٝ ٚؾب٘ ايطمس١ٝ اٚ اقطاع االؾرتانٞ طاملا اِْٗ َهًفٕٛ غس١َ عا١َ شيو الٕ ايػا١ٜ َٔ تؿطٜع 
ايٓص ٖٞ ؽًٝص املهًف غس١َ عا١َ َٔ َؿك١ ايتفتٝـ عٔ زاض يٝػهٔ فٝٗا يف املس١ٜٓ اييت عاز ايٝٗا 

ٚهب إ تهٕٛ . ()َع اَتالن٘ زاض فٝٗا َػتأدط٠ يًػري ٚشيو تفازًٜا يالضطاض املاز١ٜ يف املصًش١ ايعا١َ
خسَات املٛظف َعاض٠ اىل خاضز ايعطام ٚال ٜؿٌُ ايٓص اعاض٠ خسَات املٛظف َٔ زا٥ط٠ اىل أخط٣ زاخٌ 

ايعطام ٚإ ٜهٕٛ املؤدط طايب غٛا٤ نإ طايب بعج١ اٚ ظَاي١ اٚ إداظ٠ زضاغ١ٝ اٚ طايب ٜسضؽ ع٢ً 
 .ْفكت٘ اـاص١ يف اـاضز مبٛافك١ اؾٗات ايطمس١ٝ

َٚع٢ٓ شيو اشا عاز املؤدط بعس .  عٛز٠ املؤدط اىل املس١ٜٓ اييت ٜكع فٝٗا زاضٙ املؤدط٠:الشسط الجاٌ٘
اْتٗا٤ َُٗت٘ ايٛظٝف١ٝ اٚ ايع١ًُٝ اىل َس١ٜٓ أخط٣ غري املس١ٜٓ اييت ٜكع فٝٗا زاضٙ املؤدط٠ فال ٜهٕٛ 

 .َٔ قإْٛ اهاض ايعكاض (17)َٔ املاز٠  (3-ى)َؿُٛاًل باسهاّ ايفكط٠ 
                                                           

، احملاَٞ ٖازٟ ععٜع، املصسض 3/6/1980 يف 80/سكٛق1743/١ٝقطاض ض٥اغ١ قه١ُ اغت٦ٓاف بػساز بصفتٗا ايتُٝٝع١ٜ املطقِ  ()
 .145ايػابل، ص

، املٓؿٛض يف ف١ً االسهاّ ايعسي١ٝ، ايعسز 4/9/1980 يف 1980/ح/2141قطاض ض٥اغ١ قه١ُ اغت٦ٓاف بػساز بصفتٗا ايتُٝٝع١ٜ املطقِ  ()
 .158، ص1980ايجايح، 

، املٓؿٛض يف ف١ً االسهاّ ايعسي١ٝ، 3/6/1980 يف 1980/ح/1743قطاض ض٥اغ١ قه١ُ اغت٦ٓاف بػساز بصفتٗا  ايتُٝٝع١ٜ املطقِ  ()
 .192، ص1980ايعسز ايجاْٞ، 

 . 270ناظِ ايؿٝذ داغِ، قٛاعس اهاض ايعكاض، املصسض ايػابل، ص ()



 

30 

َع٢ٓ شيو اشا عاز املٛظف اٚ .  عٛز٠ املؤدط بعس اْتٗا٤ َُٗت٘ ايٛظٝف١ٝ اٚ ايع١ًُٝ:الشسط الجالح
ايطايب قبٌ اْتٗا٤ َُٗت٘ ايٛظٝف١ٝ اٚ ايع١ًُٝ فال تتشكل ساي١ ايططٚض٠ املًذ١٦ املربض٠ يطًب ؽ١ًٝ 

فاشا عاز املؤدط اىل ايعطام بعس اْتٗا٤ ١َُٗ ايتسضٜؼ اييت اٚفست٘ اؿه١َٛ اىل اـاضز . زاضٙ املؤدط٠
نُا إ انُاٍ املؤدط زضاغت٘ خاضز ايعطام ٚع٢ً . ()بػببٗا فً٘ إ ٜطايب ؽ١ًٝ زاضٙ اييت ال ميًو غريٖا

ْفكت٘ اـاص١ ٚؼت اؾطاف اؿه١َٛ ايعطاق١ٝ ٚعٛزت٘ اىل املس١ٜٓ اييت ٜكع فٝٗا زاضٙ املؤدط٠ هعً٘ يف 
 .()ساي١ ضطٚض٠ ًَذ١٦ الؾػاهلا
َٔ قإْٛ اهاض ايعكاض تعاؾإ  (17)َٔ املاز٠ ( ى)َٔ ايفكط٠  (3 2ٚ)ٜٚالسغ إ ايبٓسٜٔ 

ٚاضاف١  (3)اٚ اإلبكا٤ ع٢ً ايبٓس . َٛضٛعًا ٚاسسًا َٚتساخاًل مما ٜكتطٞ زَر ايبٓسٜٔ يف بٓس ٚاسس
 .اؿاي١ املتعًك١ باْتٗا٤ ايتسضٜب ٚعٛزت٘ اىل املس١ٜٓ اييت ٜكع فٝٗا زاضٙ

 
 

 املطمب الجالح
 اذا ناُ املؤجس عطهسٖاً ٔاخطس باالخالٞ أ عٕدٚ األضري أ املفكٕد اىل ودٍٖتْ

 
 :اذا ناُ املؤجس عطهسٖاً ٔاخطس باخالٞ الداز أ الشكٛ اليت ٖشغمّا: أالً

َٔ قإْٛ اهاض ايعكاض مبٛدب املاز٠ األٚىل َٔ  (17)َٔ املاز٠  (ى)اضٝف ٖصا ايبٓس اىل ايفكط٠ 
اشا نإ املؤدط َٔ ايعػهطٜني ٚاخطط باخال٤ ) ٜٚٓص ٖصا ايبٓس ع٢ً اْ٘ 1982يػ١ٓ  (85)ايكإْٛ املطقِ 

ايساض اٚ ايؿك١ اؿه١َٝٛ اييت ٜػهٓٗا باَط َٔ د١ٗ كٛي١ بصيو اٚ اخال٤ ايساض اييت ٜؿػًٗا بصف١ 
ٜٚأتٞ صسٚض ٖصا ايكإْٛ تأنٝسًا ع٢ً ساي١ َٔ  (َػتأدط تٓفٝصًا ؿهِ بايتد١ًٝ َهتػب زضد١ ايبتات

ساالت ايططٚض٠ املًذ١٦ اييت نإ ايكطا٤ ٜكطٞ فٝٗا بايتد١ًٝ َٚٔ ثِ فإ ٖصٙ اؿاي١ أصبشت َٔ 
 .ايتطبٝكات ايكطا١ٝ٥ بايٓػب١ يبك١ٝ املؤدطٜٔ

َٔ قبٌٝ ايططٚضات املًذ١٦ )ٚالؾو يف اعتباض اؿاي١ املطاف١ مبٛدب ايكإْٛ املصنٛض أعالٙ 
ٜسعِ االػاٙ ايػا٥س يف ايكطا٤ باعتباض ساي١ صسٚض اؿهِ بايتد١ًٝ اٚ تٛدٝ٘ اإلْصاض اىل  (بٛد٘ خاص

املؤدط باخال٤ ايساض اييت ٜؿػًٗا َٔ ساالت ايططٚض٠ املًذ١٦ تطبٝكًا يًكاعس٠ ايعا١َ املٓصٛص عًٝٗا يف 
 .َٔ قإْٛ اهاض ايكعاض (17)َٔ املاز٠  (ى)ايفكط٠ 

                                                           
 املٓؿٛض يف ف١ً االسهاّ 2/3/1980 املؤضر يف 19820/ح/217قطاض ض٥اغ١ قه١ُ اغت٦ٓاف بػساز بصفتٗا ايتُٝٝع١ٜ املطقِ  ()

 . 164، ص1980ايعسي١ٝ، ايعسز األٍٚ، 

 املٓؿٛض يف ف١ً االسهاّ ايعسي١ٝ، ايعسز 3/5/1990 يف 1980/ح/156قطاض ض٥اغ١ قه١ُ اغت٦ٓاف بػساز بصفتٗا ايتُٝٝع١ٜ املطقِ  ()
 . 182، ص1980ايجاْٞ، 
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 :َٔ ايكإْٛ أعالٙ َا ًٜٞ (17)َٔ املاز٠  (4-ى)ٜٚؿرتط يًشهِ بايتد١ًٝ اغتٓازًا يًفكط٠ 
فال ٜؿٌُ ايٓص املؤدطٜٔ االخطٜٔ ٜٚتكصط ع٢ً املؤدط .  إ ٜهٕٛ املؤدط َٔ ايعػهطٜني:الشسط األٔه

ٚإ ٖصٙ ايتػ١ُٝ تٓطبل اٜطًا ع٢ً افطاز ايبٝؿُطن١ يهٕٛ ايسغتٛض ايعطاقٞ اعرتف بِٗ . ايعػهطٟ
 .باعتباضِٖ قٛات سطاغ١ االقًِٝ

.  إ ٜٛد٘ اخطاض اىل املؤدط ايعػهطٟ باخال٤ ايساض اٚ ايؿك١ اؿه١َٝٛ اييت ٜؿػًٗا:الشسط الجاٌ٘
 .بؿطط إ ٜصسض االخطاض َٔ د١ٗ كٛي١ بصيو

 صسٚض سهِ بتد١ًٝ ايساض اييت ٜؿػًٗا ايعػهطٟ ٚإ ٜهٕٛ ٖصا اؿهِ َهتػب زضد١ :الشسط الجالح
فال ٜهفٞ فطز إقا١َ زع٣ٛ ايتد١ًٝ ع٢ً املؤدط ايعػهطٟ اٚ ست٢ صسٚض اؿهِ بايتد١ًٝ اشا . ايبتات

 .نإ ٖصا اؿهِ مل ٜهتػب زضد١ ايبتات يتُٝٝعٙ اٚ يعسّ اْكطا٤ َس٠ ايطعٔ ايتُٝٝعٟ
ٚيهٔ اشا انتػب اؿهِ زضد١ ايبتات ٚاٚزع اؿهِ يس٣ زا٥ط٠ ايتٓفٝص اييت قاَت باخطاض املؤدط 

 .()ايعػهطٟ باخال٤ ايساض اييت ٜؿػًٗا فعٓس شيو ول هلصا املؤدط إقا١َ زع٣ٛ ايتد١ًٝ ع٢ً َػتأدط زاضٙ
ٚهب إ تهٕٛ ايساض اييت ٜؿػًٗا املؤدط ايعػهطٟ ٚايصٟ اخطط باخال٥ٗا ٚايساض املطًٛب ؽًٝتٗا ٚاقعتإ 

اَا اشا ناْت ايساض املؿػٛي١ َٔ قبً٘ تكع يف َس١ٜٓ ٚايساض . يف َس١ٜٓ ٚاسس٠ ٚبايكطب َٔ قٌ عًُ٘
( 17)َٔ املاز٠  (ى)املطًٛب ؽًٝتٗا تكع يف َس١ٜٓ أخط٣ فاْ٘ ٚاؿاي١ ٖصٙ غري َؿُٛي١ باسهاّ ايفكط٠ 

 .َٔ قإْٛ اهاض ايعكاض
 

 :عٕدٚ األضري أ املفكٕد اىل املدٍٖٛ اليت ٖكع فّٗا دازٓ املؤجسٚ: ثاٌٗاً
َٔ قإْٛ اهاض ايعكاض مبٛدب املاز٠ األٚىل َٔ  (17)َٔ املاز٠  (ى)اضٝف ٖصا ايبٓس اىل ايفكط٠ 

 ايػري ْافص يف االقًِٝ يهْٛ٘ صازض بعس غشب االزاض٠ اؿه١َٝٛ َٔ االقًِٝ 1999يػ١ٓ  (3)ايكإْٛ املطقِ 
 ايصازض َٔ ايربملإ ايهطزغتاْٞ ٜٚٓص 1992يػ١ٓ  (11)َٔ قبٌ اؿه١َٛ املطنع١ٜ مبٛدب ايكطاض ضقِ 

اشا عاز األغري اٚ املفكٛز اىل املس١ٜٓ اييت ٜكع فٝٗا زاضٙ املؤدط٠ غٛا٤ ناْت َػذ١ً بامس٘ )ايبٓس ع٢ً اْ٘ 
 :ٜٚؿرتط يًشهِ بايتد١ًٝ اغتٓازًا يٓص ايفكط٠ أعالٙ َا ًٜٞ (اٚ باغِ ظٚدت٘

 . إ ٜهٕٛ املؤدط اغريًا اٚ َفكٛزًا:الشسط األٔه
ٜٚفِٗ َٔ .  عٛز٠ املؤدط األغري اٚ املفكٛز اىل املس١ٜٓ اييت ٜكع فٝٗا زاضٙ املؤدط٠ يًػري:الشسط الجاٌ٘

ايٓص باْ٘ اشا عاز األغري اٚ املفكٛز اىل َس١ٜٓ أخط٣ غري املس١ٜٓ اييت ٜكع فٝٗا زاضٙ املؤدط٠ فال ٜهٕٛ 
 .َؿُٛاًل باسهاّ ايٓص أعالٙ

 عسّ اَتالى املؤدط األغري اٚ املفكٛز اٚ ظٚدت٘ اٚ اسس أٚالزٙ ايكاصطٜٔ زاض أخط٣ ع٢ً :الشسط الجالح
ٚد٘ االغتكالٍ فاشا ناْت ي٘ اٚ يعٚدت٘ اٚ اسس أٚالزٙ ايكاصطٜٔ زاض أخط٣ ع٢ً ٚد٘ االغتكالٍ ٚناْت 

                                                           
 . 162عصُت عبس اجملٝس، اسهاّ ؽ١ًٝ املأدٛض، املصسض اغابل، ص. ز ()
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َػتأدط٠ فاْ٘ يف اؿاي١ ٖصٙ ٜهٕٛ ي٘ سل اختٝاض املهإ ايصٟ ٜطًب اخال٤ٙ ٚإ اعرتاض املػتأدط ع٢ً 
اختٝاض املؤدط ملػهٓ٘ يف طًب االخال٤ زٕٚ غهٔ غريٙ َطزٚز الْ٘ يٝؼ يف ايكإْٛ َا ٜكٝس سل املؤدط 

ٚيًُشه١ُ ايػًط١ يف تكسٜط نٕٛ املأدٛض املطًٛب ؽًٝت٘ ٜتٓاغب َٚػت٣ٛ . باختٝاض َػهٔ زٕٚ غريٙ
َعٝؿ١ املؤدط ٚاغطت٘ ٚإ ػطٟ ايهؿف ع٢ً املػانٔ املًُٛن١ يًُؤدط ٚهلا إ تعني ايساض األنجط َال١ُ٥ 

 .يًُؤدط َٔ ايساض املطًٛب ؽًٝتٗا
ٜٚػتٟٛ االَط إ تهٕٛ ايساض املؤدط٠ َػذ١ً بامس٘ اٚ باغِ ظٚدت٘ اش يف نًتا اؿايتني اعط٢ 
املؿطع اؿل يًُؤدط يف طًب ؽ١ًٝ املأدٛض ٚاعترب ايعٚز ٚايعٚد١ ؾدصًا ٚاسسًا يف ًَه٘ ايعكاض ع٢ً 

عهؼ اؿاالت ايػابك١ مل ٜتططم املؿطع فٝٗا اشا ناْت ايساض املؤدط٠ باغِ ظٚدت٘ ٚنصيو ْٚط٣ تطى 
 .شيو الدتٗاز ايكطا٤

فاشا متًو األغري ايساض املأدٛض٠ بعس عٛزت٘ َٔ االغط فال ٜعترب يف ساي١ ضطٚض٠ ًَذ١٦ ٚفل 
 .()َٔ قإْٛ اهاض ايعكاض (17)َٔ املاز٠  (ى)املفّٗٛ ايٛاضز يف ايبٓس اـاص َٔ ايفكط٠ 

ٜٚتطح مما تكسّ إ تهٕٛ ايساض ايعا٥س٠ يالغري اٚ املفكٛز اٚ يعٚدت٘ َػتأدط٠ َٔ قبٌ ايػري 
قبٌ عٛزت٘ َٔ االغط اٚ ايفكسإ ٚيٝؼ بعسٙ الْ٘ يف اؿاي١ األخري٠ ٜٓعسّ غبب ؼكل ساي١ ايططٚض٠ 

 .املًذ١٦ ٜٚهٕٛ املؤدط قس اغكط سك٘ ضغِ قٝاّ ساي١ ايططٚض٠
  

                                                           
، ايكاضٞ يفت١ ساٌَ ايعذًٝٞ، 1/4/2007 يف 2007/سكٛق١ٝ.ت/54قطاض ض٥اغ١ قه١ُ اغت٦ٓاف ٚاغط بصفتٗا ايتُٝٝع١ٜ املطقِ  ()

 .70املصسض ايػابل، ص
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 اخلامتٛ 
 :االضتٍتاجات: أالً

يكس تبني يٓا َٔ خالٍ زضاغ١ ايكاعس٠ ايعا١َ يًططٚض٠ املًذ١٦ ٚاملباز٤ٟ ايكا١ْْٝٛ ٚاالسهاّ 
( 87)َٔ قإْٛ اهاض ايكعاض املطقِ  (17)َٔ املاز٠  (ى)ايكطا١ٝ٥ إ املؿطع ايعطاقٞ قس اٚضز يف ايفكط٠ 

 ايكاعس٠ ايعا١َ يًططٚض٠ املًذ١٦ سٝح ْصت ع٢ً دٛاظ طًب ايتد١ًٝ اشا اغتذست بعس ايعكس 1979يػ١ٓ 
ضطٚض٠ ًَذ١٦ اىل ايػهٔ يف زاضٙ املأدٛض٠ بٓفػ٘ ٚمل تهٔ ي٘ اٚ يعٚدت٘ اٚ السس أٚالزٙ ايكاصطٜٔ زاض 

َٚٔ خالٍ . أخط٣ ع٢ً ٚد٘ االغتكالٍ ٜػتطٝع إ ٜػهٓٗا يف سسٚز املس١ٜٓ اييت ٜكِٝ فٝٗا عاز٠
تطبٝكًا يًفكط٠ أعالٙ َٚٓص ايفرت٠ اييت أعكبت . زضاغتٓا يكطاضات قانِ االغت٦ٓاف بصفتٗا ايتُٝٝع١ٜ

صسٚضٙ ٚمبا تٛفط يسٜٓا َٔ ايكطاضات املٓؿٛض٠ ٚايػري املٓؿٛض٠ لس إ ايكطا٤ يف ايعطام ٚاالقًِٝ قس اقط 
بتٛفط ايططٚض٠ املًذ١٦ يف ساالت عسٜس٠ اال اْ٘ ٖٓاى تٓاقض ٚاضح يف َػأي١ اعتباض ساي١ َع١ٓٝ َٔ 

 :اؿاالت اييت اغتعطضٓاٖا َٔ قبٌٝ ايططٚض٠ املًذ١٦ َٔ عسَ٘ ٚع٢ً غبٌٝ املجاٍ ال اؿصط
بايطغِ َٔ اغتكطاض ايكطا٤ ع٢ً سصط ايططٚض٠ املًذ١٦ بايسٚض املعس٠ يػطض ايػهٔ ست٢ يٛ  -1

 .اغتعًُت يف غطض اخط غري ايػهٔ اال إ ايبعض َٔ احملانِ ٜطٝف اىل شيو ؽ١ًٝ ايسنانني

إ ايعٚاز ٚايطالم ال ٜهٕٛ زا٥ًُا ضطٚض٠ ًَذ١٦ يٛسسٙ عٓس بعض احملانِ بُٝٓا اعتربت٘ قانِ  -2
 .أخط٣ يٛسسٙ غببًا يًتد١ًٝ

تٓاقض قطاضات احملانِ بصسز َػأي١ اضططاض املؤدط يالْتكاٍ اىل املس١ٜٓ اييت ٜكع فٝٗا زاضٙ  -3
 .املؤدط٠

ال تٓاقـ بعض احملانِ زٚض املؤدط يف صسٚض سهِ ايتد١ًٝ عًٝ٘ يٝهٕٛ بايتايٞ ضطٚض٠ ًَذ١٦  -4
ول ي٘ طًب ؽ١ًٝ زاضٙ، يف سني ضفطت قانِ أخط٣ االخص ب٘ اشا ثبت بإ املؤدط قس يعب 

 .زٚضًا يف صسٚض سهِ ايتد١ًٝ عًٝ٘

 
 :املكرتحات: ثاٌٗاً

 :َٚٔ نٌ َا تكسّ ْكرتح َاًٜٞ
ع٢ً احمله١ُ إ تتشكل َٔ زٚض املؤدط يف اصساض سهِ بايتد١ًٝ ضسٙ َٚٔ ثِ االغتفاز٠ َٔ  -1

َٔ قإْٛ اهاض  (17)َٔ املاز٠  (ى)ٖصٙ اؿهِ يف طًب ؽ١ًٝ زاضٙ املؤدط٠ يًػري اغتٓازًا يًفكط٠ 
 .ايعكاض ٚشيو يكطع زابط االغتػالٍ ٚاالستٝاٍ ع٢ً ْصٛص ايكإْٛ

إ ٜتِ ازضاز ساي١ االغتُالى باعتباضٙ ضطٚض٠ ًَذ١٦ ضُٔ اؿاالت املٓصٛص عًٝٗا يف ايفكط٠  -2
 .َٔ قإْٛ االغتُالى (58)َٔ قإْٛ اهاض ايكعاض بساًل َٔ املاز٠  (17)َٔ املاز٠  (ى)
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َٔ قإْٛ اهاض ايعكاض عٝح هٛظ  (17)َٔ املاز٠ ( ى)َٔ ايفكط٠  (4 3ٚ 2ٚ 1ٚ)إ تعسٍ ايبٓٛز  -3
إقا١َ زع٣ٛ ايتد١ًٝ َٔ قبٌ ايعٚز اٚ ايعٚد١ بػض ايٓعط عُا اشا ناْت ايساض املطًٛب ؽًٝتٗا 

َٔ ايفكط٠ أعالٙ، ٚايصٟ أداظ يالغري  (5)تعٛز ًَهٝتٗا يًعٚز اٚ ايعٚد١ نُا ٖٛ اؿاٍ يف ايبٓس 
 .اٚ املفكٛز طًب ؽ١ًٝ ايساض املؤدط٠ يًػري غٛا٤ ناْت َػذ١ً بامس٘ اٚ باغِ ظٚدت٘

َٔ قإْٛ  (17)َٔ املاز٠  (ى)إ ٜتِ إضاف١ ساي١ اْتساب املٛظف اىل ايبٓس األٍٚ َٔ ايفكط٠  -4
 .اهاض ايعكاض ٚاييت اقتصطت ع٢ً ساي١ ايٓكٌ ملكتطٝات املصًش١ ايعا١َ اٚ اْتٗا٤ اـس١َ

َٔ قإْٛ اهاض ايكعاض يهُْٛٗا  (17)َٔ املاز٠ ( ى)َٔ ايفكط٠  (3 2ٚ)إ ٜتِ زَر ايبٓسٜٔ  -5
ٜعاؾإ َٛضٛعًا ٚاسسًا َٚتساخاًل اٚ اإلبكا٤ ع٢ً ايبٓس ايجايح ٚاضاف١ اؿاي١ املتعًك١ باْتٗا٤ 

 .ايتسضٜب ٚعٛزت٘ اىل املس١ٜٓ اييت ٜكع فٝٗا زاضٙ املؤدط٠ يًػري

َٔ قإْٛ اهاض ايعكاض املؤدط ايصٟ ا٢ْٗ  (17)َٔ املاز٠  (3 ٚى2ى)إ ال ٜكتصط مشٍٛ ايفكطتني  -6
زضاغت٘ اٚ تسضٜب٘ اٚ ظَايت٘ خاضز ايعطام بٌ إ تؿٌُ َٔ ٖٛ ٜسضؽ زاخٌ ايعطام يف خاضز 

 .املس١ٜٓ اييت نإ ٜكِٝ فٝٗا بؿهٌ زا٥ِ ٚايصٟ ٜكع فٝ٘ عكاضٙ املؤدط يًػري

 
 والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
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 املصادز
 

 :الهتب: أالً
 .(ايبٝع ٚاالهاض ٚاملكاٚي١)دعفط ايفطًٞ، ايٛدٝع يف ايعكٛز املس١ْٝ . ز -1

 .1979 يػ١ٓ 87سػٔ عساٟ ايسدًٝٞ، ؾطح قإْٛ اهاض ايكعاض ضقِ  -2

 .غعس خًٌٝ ايطاضٞ، ايططٚض٠ املًذ١٦ ٚبعض تطبٝكاتٗا ايكطا١ٝ٥ -3

 .1979يػ١ٓ  (87)غعس خًٌٝ ايطاضٞ، ؾطح قإْٛ اهاض ايكعاض ضقِ  -4

 .(عكس ايبٝع ٚاالهاض)غعسٕٚ ايعاَطٟ، ايٛدٝع يف ايعكٛز املػُا٠ . ز -5

 .1968، 2، فًس 6عبس ايطظام امحس ايػٓٗٛضٟ، ايٛغٝط يف ؾطح ايكإْٛ املسْٞ، ز. ز -6

 .عصُت عبس اجملٝس، اسهاّ ؽ١ًٝ املأدٛض. ز -7

 .1980، 1عصُت عبس اجملٝس، ايططٚض٠ املًذ١٦ يًػهٔ، ط. ز -8

 .1979يػ١ٓ  (87)عصُت عبس اجملٝس، ؾطح اهاض ايكعاض ضقِ . ز -9

 .1979يػ١ٓ  (67)عصُت عبس اجملٝس، ؾطح قإْٛ تٓعِٝ اهاض ايعكاض ضقِ . ز -10

 .فاضٌ اؿبؿٞ، االَتساز ايكاْْٛٞ يعكٛز االهاض. ز -11

 .ناظِ ايؿٝذ داغِ، اسهاّ اهاض ايكعاض -12

 .ناظِ ايؿٝذ داغِ، قٛاعس اهاض ايكعاض -13

 .1980يػ١ٓ  (12)َصطف٢ فٝس، ؾطح قإْٛ االغتُالى املطقِ  -14

 
 :الكٕاٌني: ثاٌٗاً
 .1979يػ١ٓ  (87)قإْٛ اهاض ايعكاض ضقِ  -1

 .1981يػ١ٓ  (12)قإْٛ االغتُالى ضقِ  -2

 .1959يػ١ٓ  (188)قإْٛ األسٛاٍ ايؿدص١ٝ ضقِ  -3

 .1982يػ١ٓ  (95)ايكإْٛ ضقِ  -4

 .19/12/1975يف  (1256)قطاض فًؼ قٝاز٠ ايجٛض٠ املٓشٌ  -5

 . ايصازض َٔ ايربملإ ايهطزغتا1992ْٞيػ١ٓ  (11)قطاض ضقِ  -6

 
 :اجملالت ٔاملٍشٕزات الكإٌٌٗٛ:ً ثالجا
 (.2)ف١ً ايعساي١، ايعسز  -1

 (.5)ف١ً ايٛقا٥ع ايعسي١ٝ، ايعسز  -2

 (.4 3ٚ 2ٚ 1ٚ)ف١ً االسهاّ ايعسي١ٝ، االعساز  -3
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 (.4 3ٚ)ف١ً ايكطا٤، االعساز  -4

املدتاض َٔ املباز٤ٟ ايكا١ْْٝٛ يًكطاضات ايتُٝٝع١ٜ يف قانِ أقِٝ نٛضزغتإ، اعسا ايكاضٝإ  -5
 . عًٞ دعفط ٚمجاٍ عبس اهللسةروةر

 – 2005املباز٤ٟ ايكا١ْْٝٛ يكطاضات قه١ُ اغت٦ٓاف َٓطك١ أضبٌٝ بصفتٗا ايتُٝع١ٜ يًػٓٛات  -6
 .ْٞ غٝس امحس،طيال، اعساز ايكاضٞ 2009

املباز٤ٟ ايكا١ْْٝٛ يف قطا٤ قه١ُ اغت٦ٓاف بػساز بصفتٗا ايتُٝٝع١ٜ، اعساز احملاَٞ ٖازٟ ععٜع  -7
 .عًٞ

املباز٤ٟ ايكا١ْْٝٛ يف قطا٤ قه١ُ اغت٦ٓاف ٚاغط بصفتٗا ايتُٝٝع١ٜ، أعاز ايكاضٞ يفت١ ٖاٌَ  -8
 .ايعذًٝٞ


